
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Departamento de Filosofia
Programa de Pós-Graduação em Filosofia

Rafael Zambonelli Nogueira

SIMULTANEIDADE E DURAÇÃO:
TEMPO E HISTÓRIA EM MERLEAU-PONTY

Versão corrigida

São Paulo
2019



RAFAEL ZAMBONELLI NOGUEIRA

Simultaneidade e duração:

tempo e história em Merleau-Ponty

Versão corrigida

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Filosofia
da  Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e
Ciências  Humanas  da  Universidade  de
São Paulo, como parte dos requisitos para
obtenção  do  título  de  Mestre  em
Filosofia.

Orientador: Prof. Dr. Marcus Sacrini Ayres Ferraz

São Paulo

2019







NOGUEIRA, R. Z. Simultaneidade e duração: tempo e história em Merleau-Ponty. Dissertação

apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

para obtenção do título de Mestre em Filosofia.

Aprovado em:

Banca examinadora

Prof. Dr. ___________________________________   Instituição: __________________________

Julgamento: ________________________________    Assinatura: __________________________

Prof. Dr. ___________________________________   Instituição: __________________________

Julgamento: ________________________________    Assinatura: __________________________

Prof. Dr. ___________________________________   Instituição: __________________________

Julgamento: ________________________________    Assinatura: __________________________



RESUMO

NOGUEIRA, R. Z. Simultaneidade e duração: tempo e história em Merleau-Ponty. Dissertação

(Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2019.

A presente  pesquisa tem por  finalidade investigar  as  relações  entre  tempo e história  na  última

filosofia  de  Merleau-Ponty.  Partindo  dos  textos  e  cursos  da  primeira  metade  dos  anos  1950,

acreditamos  encontrar  aí  uma  primeira  tematização  explícita  por  parte  do  fenomenólogo  do

problema de pensar, por um lado, o estatuto filosófico de uma história universal e, por outro lado,

uma temporalidade que seja propriamente histórica. Tal tematização ocorre, de acordo com nossa

hipótese de trabalho, quando Merleau-Ponty passa a empreender uma progressiva “dessubjetivação”

do tempo e a  questionar  algumas dificuldades ontológicas em que sua filosofia  se enredara.  O

aspecto central dessa mudança de perspectiva, parece-nos, consiste no debate multifacetado que

nosso autor trava com o relativismo nesse período, na medida em que o que está em jogo nesse

debate é a possibilidade de repensar a ideia de universalidade sem, contudo, torná-la exterior à

singularidade. É nesse contexto que começa a formular-se uma nova concepção da história e de sua

temporalidade,  culminando  na  minuciosa  elaboração  da  noção  de  instituição.  A  partir  daí,

encontramos  o  primeiro  desdobramento  dessa  noção  na  interrogação  merleau-pontiana  sobre  a

dialética, pois uma compreensão apurada da ideia de  mediação tornará possível pensar relações

internas entre universalidade e singularidade, assim como um movimento histórico e temporal de

totalização. Com isso, torna-se possível compreender o lugar e a importância desses problemas no

interior  do  projeto  ontológico  merleau-pontiano,  cuja  expressão mais  acabada aparece  em seus

textos tardios. Nesse terreno, os problemas do tempo e da história, considerados pelo fio condutor

do problema do relativismo, poderão receber um tratamento filosófico adequado — pois aqui o

próprio Ser passa a ser pensado em sua temporalidade e historicidade,  enquanto movimento de

autodiferenciação que permite compreender a articulação arqueológica entre natureza e história,

articulação que envolve tanto continuidade quanto descontinuidade entre os termos.

Palavras-chave: Merleau-Ponty; história; temporalidade; ontologia



ABSTRACT

NOGUEIRA,  R.  Z.  Simultaneity  and duration:  time  and history in  Merleau-Ponty.  Thesis

(Master). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2019.

The present research aims to investigate  the relationship between time and history in  Merleau-

Ponty's last  philosophy. Beginning with the texts and lessons of the first half of the 1950s, we

believe  that  there  is  a  first  explicit  thematization  by  the  phenomenologist  of  the  problem  of

thinking, on the one hand, the philosophical status of a universal history and, on the other hand, a

temporality  that  is  properly  historical  Such  thematization  occurs,  according  to  our  working

hypothesis, when Merleau-Ponty begins to undertake a progressive "desubjectivation" of time and

to question some ontological difficulties in which his philosophy has become entangled. The central

aspect of this change of perspective, it seems to us, is the multifaceted debate that our author is

struggling with relativism in this  period,  as what  is  at  stake in this  debate is  the possibility  of

rethinking the idea of  universality without, however, make it external to singularity. It is in this

context that a new conception of history and its temporality begins to be formulated, culminating in

the detailed elaboration of the notion of institution. From there, we find the first unfolding of this

notion in the Merleau-Pontian interrogation of dialectics, because a thorough understanding of the

idea  of  mediation  will  make it  possible  to  think  of  internal  relations  between universality  and

singularity, as well as a historical and temporal movement of totalization. Thus, it becomes possible

to understand the place and importance of these problems within the merleau-pontian ontological

project, whose better expression appears in his later texts. In this field, the problems of time and

history,  considered  by  the  thread  of  the  problem  of  relativism,  may  receive  an  appropriate

philosophical treatment - for here the Being itself becomes thought in its temporality and historicity,

as a movement of self-differentiation that allows understanding archaeological articulation between

nature and history,  articulation that involves both continuity and discontinuity between the two

terms.

Keywords: Merleau-Ponty; history; time; ontology
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Introdução

O objetivo de nosso trabalho é compreender como se desdobram e se cruzam os conceitos de

tempo e história no percurso filosófico de Merleau-Ponty ao longo dos anos 1950. Os diferentes

temas tratados pelo filósofo nesse período — sobretudo, a linguagem, a história e a natureza — nos

parecem indícios  de um projeto mais  amplo  de dessubjetivação da fenomenologia1 e  que é  ao

mesmo  tempo  uma  tentativa  de  explicitar  seu  alcance  propriamente  ontológico.  Não  que  não

houvesse um projeto ontológico em seus trabalhos anteriores — hoje, isso aparece praticamente

como  ponto  pacífico  entre  os  comentadores.  Mas,  aos  olhos  do  filósofo,  parece  haver  certa

insuficiência na maneira como esse projeto foi levado a cabo, exigindo, portanto, uma reformulação

de  seus  próprios  marcos  categoriais.  É  nesse  contexto  que  a  historicidade  vai  adquirir  uma

importância central na reflexão merleau-pontiana, estando presente, explícita ou implicitamente, em

praticamente  todos  os  textos  do  período.  Com  efeito,  a  história  vai  aparecer  como  âmbito

privilegiado para o ultrapassamento da filosofia da consciência, da qual Merleau-Ponty pensava não

ter conseguido se livrar inteiramente nos anos 1940, uma vez que torna possível a compreensão de

um sentido que precede e excede as capacidades constituintes do sujeito — o que vale, igualmente,

para a linguagem, cuja elucidação vai de par com a atenção a sua historicidade2. Aqui aparece um

dos principais problemas, se não o principal, de seus textos anteriores e cuja retificação se impõe

agora  a  Merleau-Ponty:  a  oposição  entre  natureza  e  história,  implicando uma forma velada  de

dualismo ontológico entre o ser e o nada que fazia da natureza um “em si” e  da história  uma

antiphýsis. Como diz Étienne Bimbenet:

A estrutura do comportamento e a Fenomenologia da percepção já invocavam
essa historicização de nossa existência, mas sem conseguir lhe fazer jus. É uma
tal historicidade, que Merleau-Ponty faz se premeditar desde as profundezas da
natureza, que acaba por realizar o programa antropológico esperado. Assim, uma
nova filosofia da natureza, assim como uma nova filosofia do espírito,  terão

1 Agradecemos à  professora  Mariana  Isabel  Larison  por  nos ter  apontado,  em sua  arguição,  a  equivocidade  da
expressão “dessubjetivação da fenomenologia” que empregamos aqui: essa expressão deve ser entendida como uma
“desreificação” da subjetividade — segundo o termo por ela sugerido —, não implicando uma fenomenologia que
pudesse prescindir do conceito de subjetividade,  mas que, ao contrário,  busque reformulá-lo para além de sua
concepção clássica.

2 Cf. Merleau-Ponty, M.  Signes.  Paris:  Gallimard,  1960, p.  91:  “E, sem dúvida, reencontraríamos o conceito de
história em seu verdadeiro sentido se nos habituássemos a formá-lo a partir do exemplo das artes e da linguagem”.
Cf. igualmente Id., Éloge de la philosophie et autres essais. Paris: Gallimard, 2011, p. 56: “[…] e Saussure poderia
muito bem ter esboçado uma nova filosofia da história”.
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tornado possível a representação de um ser que se inscreveria inteiramente na
natureza, sem perder sua especificidade. O ultrapassamento da antinomia entre a
natureza e a consciência só pode se operar no seio de uma ontologia consequente
para a qual a natureza não seria o outro do espírito nem o espírito o outro da
natureza3.

Ora, é justamente isso que vai repor de maneira aguda o problema da temporalidade. Com

efeito, a oposição entre natureza e história remetia diretamente à identificação entre temporalidade e

subjetividade operada na Phénoménologie de la perception:

Portanto,  o tempo não é  um processo real,  uma sucessão efetiva que eu me
limitaria a registrar.  Ele nasce de  minha relação com as coisas.  Nas próprias
coisas,  o  futuro  e  o  passado  estão  em  uma  espécie  de  preexistência  e
sobrevivência eternas; a água que passará amanhã está nesse momento em sua
fonte, a água que acaba de passar está agora um pouco mais abaixo, no vale. O
que é  passado ou  futuro  para  mim é  presente  no  mundo.  […]  Se  o  mundo
objetivo é incapaz de comportar o tempo, não é que ele seja de alguma forma
demasiado estreito, que tenhamos que acrescentar a ele uma porção de passado e
uma porção de futuro. O passado e o futuro só existem demasiado no mundo,
eles existem no presente e o que falta ao próprio ser para ser temporal é o não-
ser do alhures, do outrora e do amanhã. O mundo objetivo é demasiado pleno
para que haja tempo. O passado e o futuro, por si mesmos, se retiram do ser e
passam ao lado da subjetividade para buscar nela, não algum suporte real, mas,
ao contrário, uma possibilidade de não ser que convenha a sua natureza4.

Assim, a história só poderia ser concebida ali como negação da natureza, negatividade cavada na

plenitude do ser pela subjetividade humana, que não era outra coisa que o próprio movimento de

temporalização. Desde então, o esforço de dessubjetivar a fenomenologia não poderá prescindir de

uma nova compreensão da temporalidade que não a reduza à subjetividade e que, portanto, seja uma

temporalidade do próprio Ser, mais uma vez precedendo e excedendo a subjetividade humana — o

que só é possível a partir de uma superação efetiva da dicotomia entre o Ser e o Nada. 

Desse modo, nosso ponto de partida será esse momento do itinerário de Merleau-Ponty em

que o filósofo revisita sua própria obra e busca meios de superar os impasses a que ela lhe havia

conduzido. Assim, os dois textos5 escritos por Merleau-Ponty na ocasião de sua candidatura ao

Collège de France são documentos privilegiados para nós, uma vez que ali o fenomenólogo anuncia

o projeto filosófico que vai orientar sua reflexão nos anos seguintes e que consistirá essencialmente

em uma investigação  sobre  a  expressão,  fenômeno  que  lhe  permitiria  pensar  esse  sentido  não

constituído pela consciência e que abriria caminho para a compreensão do verdadeiro sentido da

3 Bimbenet, E. Nature et humanité: le problème anthropologique dans l’œuvre de Merleau-Ponty. Paris: Vrin, 2004,
p. 31

4 Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 2005, p. 473
5 Id.,  “Titres  et  travaux — Projet  d’enseignement”;  “[Un inédit  de Maurice Merleau-Ponty]” in  Parcours  deux.

Lagrasse: Verdier, 2000
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intersubjetividade,  da história  e  da verdade.  No desenvolvimento de seu projeto,  duas questões

interligadas parecem se impor particularmente a Merleau-Ponty: por um lado, a conjugação das

perspectivas antagônicas da gênese e da estrutura e, por outro, o problema do relativismo. O que

gostaríamos de defender aqui é a hipótese de que é precisamente sob a perspectiva dessas duas

questões que Merleau-Ponty visará a reelaboração e a articulação dos conceitos de tempo e história. 

Com efeito, essas duas questões já aparecem de modo claro para Merleau-Ponty em seus

primeiros trabalhos sobre a expressão. A apropriação da teoria saussuriana do signo como entidade

diacrítica — aspecto fundamental de todo o pensamento sobre a “estrutura” — já envolvia certa

infidelidade  ao  linguista  ao  pensar  a  sincronia  como ordem temporal  e  totalidade  aberta.  Se a

sincronia para Saussure consistia em um “corte instantâneo” na linguagem revelando sua lógica

atual, ao passo que a diacronia se apresentava como sucessão de acasos, isto é, como a história

contingente das transformações da língua, Merleau-Ponty se esforçará para estabelecer uma relação

— negada expressamente por Saussure — de duplo envolvimento entre as duas ordens6: por um

lado, a sincronia envolve a diacronia, uma vez que o passado da linguagem foi um dia presente e,

portanto, um sistema sincrônico, o que implica que tal sistematicidade não possa ser excluída de seu

desenvolvimento; por outro lado, a diacronia envolve a sincronia, uma vez que a primeira comporta

acasos  que  devem ser  incorporados à  segunda,  ou  seja,  a  sincronia  não pode consistir  em um

sistema fechado, mas deve ter fissuras pelas quais os acasos são integrados a sua lógica interna.

Ora,  esse duplo envolvimento aponta precisamente para uma compreensão da linguagem

reunindo gênese e estrutura, pois a relação entre sincronia e diacronia assim concebida ultrapassa a

contradição entre o sentido e a historicidade. Se a linguagem é pensada como um sistema aberto,

então,  pode-se compreender simultaneamente que a linguagem tenha um sentido atual tornando

possível a comunicação e que esse sentido seja formado historicamente, o que equivale a dizer que

sincronia  e  diacronia  tornam-se  dois  aspectos  indissociáveis  de um mesmo fenômeno.  Por  sua

organização  diacrítica,  o  sistema  sincrônico  não  se  fecha  sobre  si  mesmo,  mas,  ao  contrário,

implica, no funcionamento atual da linguagem, um sentido operante no qual novas significações e

novos meios de expressão estão em “incubação” a partir das relações que se vão cavando no próprio

sistema atual: há um “momento fecundo da língua que transforma um acaso em razão”7 e que é

operado pela fala, isto é, por um gesto expressivo. Esse momento fecundo designa a instituição de

uma nova significação no interior das relações já estabelecidas e que se apoia nelas retomando os

acasos e as formas gastas de uma língua e transformando-os em novo meio de expressão. Não se

trata de fixar um instante preciso em que isso ocorre, trata-se, ao contrário, de um momento denso

6 Cf. Id., Signes, p. 108
7 Id., La prose du monde. Paris: Gallimard, 1969, p. 49
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em  que,  depois  de  a  língua  permanecer  pregnante  das  transformações  que  nela  advirão,  tais

transformações acabam por tornar-se explícitas e constituem um novo meio de expressão para a

comunidade de sujeitos falantes8.

É nesse mesmo contexto que o problema do relativismo vai entrar em cena, sobretudo na

discussão que Merleau-Ponty trava com André Malraux.  Embora pareça estranho,  inicialmente,

colocar  Malraux  no  quadro  do  relativismo,  seu  exemplo  é  privilegiado  por  nos  permitir

compreender as duas faces do problema do relativismo. Com efeito, ao meditar sobre as miniaturas

ou moedas em que se pode encontrar, graças à ampliação fotográfica, o mesmo estilo de obras de

grande porte, assim como sobre essas obras realizadas longe de toda influência europeia e nas quais

os  modernos  encontram  um  estilo  como  o  que  um  pintor  consciente  inventou,  Malraux  não

consegue evitar a ideia de uma História ou Pintura em si, trabalhando por detrás dos pintores, como

se estes fossem apenas instrumentos dessa Razão universal. No entanto, diz Merleau-Ponty, “esses

monstros hegelianos são a antítese e o complemento de seu individualismo: quando se encerrou a

arte no mais íntimo do indivíduo, a convergência das obras independentes só pode se explicar por

algum destino que as domina”9. Assim, é precisamente por não ver no estilo senão a pura expressão

de uma interioridade inefável e absolutamente singular que Malraux acaba sendo obrigado a admitir

esses “monstros hegelianos” em que uma pura universalidade se introduz — e é por isso que, para

ele, uma História da pintura, em que a multiplicidade de obras que se produziram ao longo do

tempo encontra sua unificação, só pode ser o produto de uma Potência exterior ao próprio múltiplo.

É,  pois,  a  crítica  ao  “individualismo”  e  aos  “monstros  hegelianos”  de  Malraux  que  permite  a

Merleau-Ponty compreender as relações internas entre o singular e o universal, o uno e o múltiplo,

compreensão necessária para a superação do relativismo.

Não é por acaso que é nesses textos que a noção de instituição faz sua estreia na obra de

Merleau-Ponty,  alguns  anos  antes  do  curso  que  lhe  foi  consagrado.  Com  efeito,  a  partir  da

compreensão saussuriana da linguagem como sistema diacrítico e das inflexões que Merleau-Ponty

lhe confere, a linguagem aparece como uma totalidade significante e produtiva da qual cada fala

particular é uma “dobra”, retomando sua produtividade e instituindo uma diferença no interior dessa

totalidade que modifica seu equilíbrio interno. É assim que a linguagem poderá aparecer como um

sistema unitário que exige, contudo, múltiplas retomadas particulares por uma fala criadora, sem as

quais sua produtividade jamais se manifestaria. Da mesma forma, há um logos do mundo estético

que é permanentemente interrogado pelos pintores,  de sorte que esse trabalho de expressão,  de

retomada de um sentido já esparso na experiência, institui um  campo de investigação que forma

8 Cf. Id., Signes, p. 52
9 Id., La prose…, p. 107
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uma tradição, unificando a multiplicidade dos trabalhos pictóricos em uma única história da pintura.

É graças à dinâmica da instituição que pode haver — para além da “historicidade de morte” do

museu,  mera  sucessão  empírica  das  obras  —  uma  “historicidade  de  vida”  ou  “história

transcendental” que é a da gênese do sentido,  em que as obras se unificam internamente como

respostas à mesma interrogação da visibilidade e retomada de uma tradição pictórica. Essa dinâmica

é, como enfatiza David Belot10, a de um desdobramento [dédoublement] em que se entretecem a

história da pintura e a história de cada um dos pintores em seu trabalho expressivo, de sorte que a

instituição é viragem contínua da história pessoal em história pública. Assim, tal relação intrínseca

entre a unidade do campo e a multiplicidade de retomadas, estabelecendo uma nova compreensão

da historicidade,  nos  mostra  o conceito  de instituição como foco convergente da superação do

relativismo e da conjugação entre gênese estrutura. Mas, além disso, essa nova compreensão da

historicidade  é  também,  por  um lado,  a  tematização  de  um sentido  que  se  faz  e  se  desdobra

historicamente sem reduzir-se a um correlato subjetivo e, por outro lado, algo que exige uma nova

compreensão do tempo, pois “o tempo é o próprio modelo da instituição: passividade-atividade, ele

continua, porque foi instituído, ele se difunde, não pode deixar de ser, ele é total porque é parcial,

ele é um campo”11.

A renovação merleau-pontiana da dialética será, com efeito, um prolongamento da ideia de

estruturação sensível esboçada em seu primeiro curso do Collège de France, Le monde sensible et le

monde de l’expression, mas também da própria noção de instituição, na medida em que permite o

“desenvolvimento  da  fenomenologia  em metafísica  da  história”12 que  essa  noção anunciava.  O

fundamental é, pois, estabelecer essa dimensão estrutural da experiência do Ser, indissociável de

sua dimensão genética ou histórica. Mas, ao mesmo tempo, essa empreitada deverá ser levada a

cabo por  Merleau-Ponty — de modo mais explícito  do que antes,  sem que isso implique uma

ruptura ou um tournant qualquer — sob o signo de uma reflexão propriamente ontológica, uma vez

que essa “metafísica da história” deve assumir a “meditação do ser” e que a ontologia merleau-

pontiana deverá revelar-se como ontologia dialética13 (ou “hiperdialética”, se se quiser), o que está

na base de sua concepção de uma ontologia indireta e da necessidade de se pensar filosoficamente a

10 Cf. Belot, D. “'Un tableau de l'histoire humaine': Merleau-Ponty au-delà de Bergson”.  Archives de Philosophie,
2006/1 (t. 69), pp. 91-2

11 Merleau-Ponty, M.  L’institution. La passivité.  Notes de cours au Collège de France (1954-1955).  Paris:  Belin,
2003, p. 36

12 Id., Ibid., p. 126
13 Cf. Larison, M. L’Être en forme: dialectique et phénoménologie dans la dernière philosophie de Merleau-Ponty .

Milão/Paris: Mimésis, 2016
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natureza a fim de romper definitivamente com a ontologia do objeto implicada na concepção da

história como antiphýsis14.

O  que  está  em  questão  aqui,  portanto,  é  a  compreensão  de  um  Ser  que  é história  e

temporalidade justamente por não poder mais ser pensado pela positividade de um em si — ao

contrário, uma ontologia dialética é aquela que pensa o Ser como mediação e, portanto, que traz a

negatividade em si  mesmo. Assim,  a história  aparecerá como uma história  do Ser e este  como

turbilhão temporalizante, instituindo uma temporalidade circular pensada sob o signo do “tempo

mítico”,  isto  é,  de  um  passado  imemorial  que  guarda  uma  produtividade  no  presente,

Simultaneidade  e  história  vertical que  exigirão  da filosofia  um trabalho arqueológico.  Mas,  ao

mesmo tempo,  isso não significa colocar  a humanidade como meramente passiva em relação a

processos que se fazem inteiramente no Ser, já que a própria humanidade emerge dele e se realiza

em seu interior,  é uma dobra do sensível sobre si mesmo e,  portanto,  prolonga e desdobra sua

produtividade. Nesse quadro filosófico, torna-se possível, finalmente, pensar relações internas entre

o ser e o nada, o absoluto e o singular, o contínuo e o descontínuo, o uno e o múltiplo… Como diz

Merleau-Ponty, “há, portanto, um absoluto dialético, que só está aí para manter em seu lugar e em

seu  relevo  o  múltiplo,  para  opor-se  à  absolutização  das  relações.  Ele  é  ‘fluidificado’ nelas,  é

imanente à experiência”15. Mas essa ontologia dialética é ainda e fundamentalmente uma ontologia

fenomenológica,  pois  a  dialética  vai  exprimir  justamente  a  estruturação  do  Ser  enquanto  Ser

sensível e,  portanto,  sua  configuração em  Gestalten.  Isso  é  possível  porque,  ao  longo  desse

movimento de dessubjetivação da fenomenologia, esta deixa de ser pensada a partir do plano da

doação de coisa e, “para além do realismo da atitude natural, é a própria unidade da coisa que se vê

ultrapassada de três maneiras diferentes: em direção ao mundo, à generalidade da essência, enfim ao

próprio ser”16, de modo que é a própria fenomenalidade que é alargada em direção a essa nova

compreensão do sensível como indissociavelmente visível e invisível, exigindo, pois, um Ser que é

pensado  como  distante,  figura  sobre  fundo,  cuja  tematização  só  é  possível  em uma  ontologia

indireta que o apanhe, através dos entes, em seu movimento e explosão perpétuos. 

Assim,  esclarece-se  o  itinerário  que  deveremos  seguir  aqui.  No  primeiro  capítulo,

tentaremos mostrar os desdobramentos do projeto filosófico formulado por Merleau-Ponty em sua

candidatura ao Collège de France, insistindo no esforço de conjunção entre gênese e estrutura que

14 Essa necessidade não é propriamente uma novidade dos cursos sobre a natureza ou a dialética, mas já se encontra,
em alguma medida,  no próprio movimento do curso  sobre  a  instituição,  que,  não  por acaso,  se inicia  com o
problema da “pré-instituição” animal. Como diz David Belot, “se é verdade que cada instituição é singular, não é
menos verdade que a instituição de nossa vida coletiva (a que chamamos geralmente de ‘história’) ocupa um lugar
singular nessa escala de campos singulares — no seu limite, se se quiser”, acrescentando em nota: “como, aliás, a
Natureza, na outra extremidade da escala” (Belot, D., art. cit., p. 94).

15 Merleau-Ponty, M. Résumés de cours. Collège de France (1952-1960). Paris: Gallimard, 1968
16 Bimbenet, E. Op. cit., pp. 237-8
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transparece nos textos da primeira metade da década de 1950 e que parece chegar ao seu apogeu na

elaboração da noção de instituição. No segundo capítulo, tentaremos elucidar o alcance dessa noção

ao discutirmos a ideia de “história pública” por meio do debate que Merleau-Ponty trava com Lévi-

Strauss, momento privilegiado para compreender o conceito de história que aqui está se formando e

como  ele  busca  superar  o  relativismo.  No  terceiro  capítulo,  veremos  como  os  dois  aspectos

trabalhados  nos  capítulos  anteriores  encontram  seu  desdobramento  na  compreensão  merleau-

pontiana  da  dialética,  o  que  nos  permitirá  igualmente  uma visão  mais  clara  da  temporalidade

própria à instituição. No quarto capítulo, tentaremos explicitar as formulações últimas que, a partir

do quadro filosófico delineado até aqui, os conceitos de tempo e história receberão por parte do

filósofo, vendo em sua leitura de Schelling um aspecto importante para compreendê-los. Por fim, na

conclusão, tentaremos fixar o sentido mais geral de nosso percurso perguntando-nos se e em que

medida o problema do relativismo foi efetivamente superado pela reflexão merleau-pontiana. 
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1. Gênese e estrutura

“Die  Gestalt  ist  ein  Bewegliches,  ein  Werdendes,  ein

Vergehendes. Gestaltenlehre ist Verwandlungslehre. Die

Lehre  der  Metamorphose  ist  der  Schlüssel  zu  allen

Zeichen der Natur”.

(Johann Wolfgang von Goethe, “Morphologie”)

Em sua candidatura ao Collège de France, Merleau-Ponty anunciava o projeto de continuar

o percurso aberto por seus primeiros trabalhos sobre a percepção em direção a uma investigação

sobre a verdade e a história, chegando assim aos problemas últimos da racionalidade: se seus dois

primeiros  trabalhos  buscavam  restituir  o  mundo  da  percepção  e  estabelecer  a  encarnação  e  o

enraizamento do espírito no mundo, “os que preparamos gostariam de mostrar como a comunicação

com outrem e o pensamento retomam e ultrapassam a percepção que nos iniciou na verdade”17. Esse

projeto  envolveria,  pois,  a  partir  de  seus  desenvolvimentos  sobre  a  linguagem,  uma  teoria  da

verdade, da intersubjetividade e da história, momentos indissociáveis de uma mesma interrogação.

A primazia da linguagem nesse estudo das relações inter-humanas na cultura se deveria ao fato de

que ela nos fornece um exemplo privilegiado de  articulação entre o individual e o social, assim

como das relações de troca entre natureza e cultura, uma vez que se trata de explicar “como nossa

própria encarnação, pelo uso linguístico que fazemos de nosso corpo, é aquilo que nos permite, de

certa maneira, não ficar confinados nos limites de nosso ponto de vista tal como ele é definido pelo

corpo 'natural'”18.  É assim que,  a  partir  do estudo da lógica perceptiva em que se revela  uma

expressão  pré-linguística,  como  no  caso  da  expressão  pictórica,  podemos  encontrar  um  logos

anterior à linguagem que pode nos ajudar a compreender o logos proferido, a expressão linguística

propriamente dita. Desde então, ainda que, por exemplo, pintura e linguagem se diferenciem pelo

modo de integração do passado em sua operação criadora, a expressividade pensada sob o prisma

saussuriano nos permite reaproximá-las na medida em que ambas possuem uma lógica de retomada

e de formação de uma historicidade: 

De maneira distinta da pintura, com signos mais capazes que os dela de tornar-se
instituição, de constituir um depósito de verdade progressivo e de recuperar a
existência  bruta  do  mundo  (e  mesmo  sua  própria  existência  histórica),  a

17 Merleau-Ponty, M. “Un inédit de Maurice Merleau-Ponty” in Parcours deux. Lagrasse: Verdier, 2000, p. 37
18 Id., “Titres et travaux. Projet d'enseignement” in Parcours deux, p. 24
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linguagem realiza de uma maneira mais peremptória um trabalho análogo de
retomada, que não nos dá em parte alguma  as coisas mesmas, tais como elas
seriam antes da expressão ou fora dela19.

Assim, as análises sobre a linguagem deverão nos permitir, segundo Merleau-Ponty, passar a

uma ordem mais geral de relações simbólicas e de instituições que seria a ordem da  história: a

linguagem, compreendida como historicidade,  nos fornece o modelo para pensar as relações de

imbricação entre o singular e o universal, o uno e o múltiplo, a lógica e a contingência, a partir das

quais se poderia encontrar uma história integral e, sem postulá-la de antemão, precisar seu estatuto

filosófico. Em outras palavras, trata-se de compreender certa interioridade da história humana pela

qual ela pode ser pensada como uma única história, sem, contudo, consumir as diferenças em uma

unidade ou identidade absolutas (história em si) nem reduzi-la ao não-sentido de uma sucessão de

acasos. 

Nossas investigações, escreve Merleau-Ponty, devem nos conduzir finalmente a
refletir sobre esse homem transcendental, ou essa “luz natural” comum a todos,
que transparece através do movimento da história — sobre esse Logos que nos
confere a tarefa de levar à fala um mundo mudo até então — como, enfim, sobre
esse  Logos do  mundo  percebido  que  nossas  primeiras  investigações
encontravam na evidência da coisa20. 

Uma teoria da verdade, assegura Merleau-Ponty, seria superficial se não levasse em conta essa rede

de relações concretas que se tecem entre o indivíduo e a comunidade histórica, assim como essa

unidade da história integral à qual os diferentes sistemas simbólicos nos reenviam, pois ela perderia

de vista o fato de que a história não é outra coisa que a genealogia da verdade — o que só pode ser

concebido a partir da “boa ambiguidade” que reside no fenômeno de expressão, quer dizer, “uma

espontaneidade que leva a cabo o que, considerando-se os elementos separados, parecia impossível,

que reúne em um único tecido a pluralidade das mônadas, o passado e o presente, a natureza e a

cultura”21.

O que chama a atenção aqui é o fato de que,  no interior  da elaboração de seu projeto,

Merleau-Ponty parece conferir uma centralidade inédita ao problema do relativismo: 

(…) nós nos proporemos, portanto, a fazer aparecer, através dos fatos de cultura,
as transformações de estrutura, as iniciativas de princípio que eles recobrem e
que  provêm  do  exame  filosófico,  e  isso  sem  nos  dar  de  antemão  uma
racionalidade absoluta, pois, se o fizéssemos, o problema seria resolvido antes
de ser posto e a comunicação seria demasiado fácil,  sem isolar e justapor as
consciências em  nome  de  alguma  definição  do  sujeito  como  contato  cego

19 Id., Ibid., p. 31
20 Id., “Un inédit...”, p. 47
21 Id., Ibid., p. 48
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consigo,  pois  então  o  problema  ainda  seria  ignorado,  sendo  a  comunicação
ilusória. Seria preciso partir de nossa situação efetiva de homens que falam uns
com os outros, pretendem a verdades e as veem transparecer e que, no entanto,
as elaboram em contato com o que há de mais individual neles e jamais as
encontram em uma evidência absoluta22. 

Se o relativismo, considerado  stricto sensu, recai sempre em certo irracionalismo, na medida em

que isola os fatos, as consciências etc. em si mesmos a título de puras singularidades incomparáveis

entre si, de sorte que uma história coesa e significante só pode ser pensada como mera projeção do

historiador, o fenômeno da expressão nos obriga a afirmar tanto uma  universalidade quanto uma

historicidade em  que  o  múltiplo  se  unifica  enquanto  gênese  do  sentido.  No  entanto,  essa

universalidade secretada pela expressão,  que nos leva a considerar o estatuto filosófico de uma

história  integral,  não  pode  ser  concebida  à  maneira  do  racionalismo  dogmático,  isto  é,  como

universalidade  separada,  potência  exterior  ao  múltiplo  que  ela  unifica,  dominando,  segundo  a

lógica desencarnada de um “Espírito absoluto”, o desenrolar dos acontecimentos em uma história.

Em certa medida, pode-se dizer que o problema do relativismo é mais amplo que o relativismo

stricto sensu, na medida em que envolve necessariamente essas duas faces enquanto o avesso e o

direito de uma mesma coisa: com efeito, a afirmação do relativismo é simétrica e complementar à

afirmação de um universalismo dogmático, os dois extremos reenviam perpetuamente um ao outro

como que em uma reviravolta  do  pró  ao  contra.  Compreende-se,  pois,  que  o  projeto  merleau-

pontiano se formule sempre em termos de uma dupla recusa — trata-se, contra o relativismo, de

pensar  uma  unidade  e  uma  universalidade  que,  contra  o  dogmatismo,  não  sejam  exteriores à

multiplicidade e à singularidade, é preciso que tais termos se relacionem internamente, imbriquem-

se uns nos outros. 

No entanto, ainda que a formulação por parte do filósofo de seu projeto de investigação seja

um documento privilegiado para o historiador da filosofia, é preciso que avaliemos como tal projeto

vai  desdobrar-se  concretamente  na  obra  de  Merleau-Ponty.  Segundo  nossa  leitura,  esse

desdobramento  poderia  ser  pensado,  de  modo  um  pouco  esquemático,  a  partir  de  dois  eixos

temáticos convergentes: por um lado, o tema da Gestalt, longamente revisitado por Merleau-Ponty

sobretudo nos cursos Le monde sensible et le monde de l’expression e Le problème de la passivité:

le  sommeil,  l’inconscient,  la  mémoire;  por  outro  lado,  o  tema  da  história,  que  vai  sendo

progressivamente elaborado em praticamente todos os textos do período — em especial,  em  La

prose du monde,  Les aventures de la dialectique e no curso  Recherches sur l’usage littéraire du

langange —  até  culminar  no  curso  de  1954-1955  L’institution  dans  l’histoire  personnelle  et

publique.  Essa  bipartição,  como dissemos,  é  esquemática  e,  em certa  medida,  artificial,  pois  a

22 Id., “Titres et travaux...”, pp. 26-7 (grifos nossos)
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convergência desses dois temas faz com que, em diversos momentos, eles se imbriquem e se tornem

quase indissociáveis. No entanto, ela não nos parece arbitrária, uma vez que, segundo nossa leitura,

sua convergência se realiza e se atesta de modo mais pleno na noção de instituição tal como ela é

desenvolvida no curso supracitado: com efeito, além de sua função na economia interna da reflexão

merleau-pontiana, vemos em tal noção também uma resposta a um importante debate da época, na

medida em que ela permite pensar conjuntamente, em uma única dinâmica, tanto a gênese quanto a

estrutura. Assim, esses dois eixos nos parecem um instrumento analítico fecundo para analisar esses

textos e será,  pois,  a partir  deles e de sua convergência que tentaremos descrever o sentido do

projeto merleau-pontiano e como ele se articula ao nosso problema central.

1. A retomada da Gestalt

O primeiro aspecto a ser notado quanto ao nosso primeiro eixo temático é que essa retomada

do  conceito  de  Gestalt se  faz  em um contexto  de  “revisão”  das  análises  e  dos  resultados  da

Phénoménologie de la perception a partir do conceito de expressão. Na introdução ao seu primeiro

curso no Collège de France, Merleau-Ponty fala em uma incompreensão de sua obra de 1945 por

parte de seus críticos, mas ressalta que isso se devia, em partes, a uma insuficiência conceitual das

próprias análises ali empreendidas: 

Mas a determinação dos novos temas (o campo em oposição à coisa percebida, a
“síntese passiva” em oposição à consciência constituinte, a Gestalt em oposição
a matéria ou a forma) ainda se fazia em relação a esses conceitos clássicos e,
portanto, era frequentemente negativa. Como em Husserl (ou nos gestaltistas,
por outras razões).
Por  conseguinte,  a  tese  de  um  primado  da  percepção  corria  o  risco  de  se
encontrar falseada, se não para nós, pelo menos para o leitor23.

E,  um  pouco  mais  adiante,  Merleau-Ponty  arremata:  “evitaremos  os  equívocos  retomando  (e

completando) os resultados adquiridos com o auxílio do conceito de expressão”24. Desde então, o

conceito de expressão será o responsável  por uma reformulação conceitual  capaz de mostrar  o

verdadeiro sentido das análises de 1945 — mas, mais que isso, essas análises deverão ser não só

retomadas, mas também completadas por esse conceito. É essa insuficiência conceitual que faz com

que  Merleau-Ponty,  em  vez  de  simplesmente  “continuar”  o  que  havia  sido  estabelecido

anteriormente em direção a uma teoria da linguagem, veja-se obrigado a modificar e aprofundar as

próprias análises sobre a percepção a título de preparação para essa continuação. Nessa releitura de

23 Merleau-Ponty, M. Le monde sensible et le monde de l’expression. Genebra: MetisPresses, 2011, p. 46
24 Id., Ibid., p. 47
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seus  próprios  textos,  parece-nos  que  Merleau-Ponty  já  coloca  em  pleno  funcionamento  um

movimento que perpassará sua obra ao longo dos  anos 1950,  a  saber:  uma  dessubjetivação da

fenomenologia que é indissociável da atenção ao seu alcance ontológico. A percepção é reafirmada

como  modo de acesso ao ser  que está presente não só na percepção no sentido restritivo (i.e.,

sensorial), mas em toda nossa relação com o ser. E é por isso que a determinação negativa dos

novos temas na Phénoménologie acabava por falsear para o leitor a tese do primado da percepção:

“ele podia acreditar que era só uma fenomenologia — introdução que deixava intacta a questão do

ser, ao passo que eu não faço distinção entre ontologia e fenomenologia”25 e Merleau-Ponty cita

expressamente o comentário de Hyppolite de que não haveria nenhuma relação entre a descrição da

percepção e uma concepção do ser do sentido. A retomada do conceito de Gestalt será, de acordo

com nossa leitura, fundamental para mostrar, entre esses dois termos, a solidariedade essencial que

Hyppolite não conseguiu ver.

Uma das contribuições mais importantes do conceito de expressão para a reformulação do

conceito de Gestalt é o fato de que este passa a ser assimilado ao conceito saussuriano de estrutura,

o  que  implicará  uma  concepção  diacrítica  do  sentido  perceptivo  capaz  de  ao  mesmo  tempo

reformular  a  noção  de  consciência  e  repensar  o  mundo  percebido  de  modo  a  preparar  o

restabelecimento tanto de sua unidade como de sua diferença em relação ao mundo inteligível26.

Assim, tanto a análise da visão em profundidade (primeira parte do curso) quanto a da percepção do

movimento (segunda parte) vão mostrar a lógica diacrítica do mundo percebido, isto é, o fato de que

a percepção se configura como figura-sobre-fundo na medida em que ela é o reconhecimento de um

desvio [écart], de diferenças, níveis etc.. A concepção diacrítica do signo perceptivo, diz Merleau-

Ponty, “é a ideia de que se pode perceber diferenças sem termos, desvios em relação a um nível que,

ele mesmo, não é objeto — único meio de dar da percepção uma consciência que lhe seja fiel e que

não transforme o percebido em ob-jeto, em sua significação na atitude isolante ou reflexiva”27. Isso

equivale a dizer que a percepção é sinônima de  impercepção — tema que reaparecerá diversas

vezes  na  obra  de  Merleau-Ponty  até  os  últimos  manuscritos  —,  ou  seja,  que  a  percepção  é

25 Id., Ibid., p. 46
26 Assim, dizer, como o faz Vincent Descombes, que “Merleau-Ponty entende as ‘estruturas’ do estruturalismo no

sentido em que ele mesmo falava de ‘estrutura’ em La structure du comportement: ele as confunde com Gestalten”
(Le même et l’autre. Quarante-cinq ans de philosophie française (1933-1978). Paris: Minuit, 1979, p. 91), equivale,
no fim das contas, a não dizer rigorosamente nada. Pois, de fato, a estrutura de que fala Merleau-Ponty não é
idêntica à estrutura tal como a entende o estruturalismo — e isso o próprio Merleau-Ponty aceitaria de bom grado.
Mas o que isso diz a respeito da determinação propriamente merleau-pontiana do conceito de estrutura? Nada, pois
seria igualmente equivocado reduzi-la à Gestalt no sentido da Gestalttheorie, já que a relação figura/fundo passa a
ser lida diacriticamente (e mesmo dialeticamente, como veremos na sequência de nosso trabalho), de modo que o
conceito de estrutura mobilizado aqui tampouco se confunde com a acepção que Merleau-Ponty lhe dava em 1942.
Desde então, afirmar que Merleau-Ponty “confunde” a estrutura com a Gestalt é passar ao largo do problema, uma
vez que equivale a perder de vista que o fenomenólogo busca justamente integrar os dois conceitos e que, em sua
obra, eles passam a se determinar reciprocamente, tornando-se, enfim, intercambiáveis. 

27 Id., Ibid., p. 203
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essencialmente ambígua (ou “estrábica”, como também diz nosso autor) visto que ter consciência de

uma figura é ao mesmo tempo ter consciência implícita do fundo. Desse modo, o sentido perceptivo

não é objeto de consciência, mas um nível, um relevo sobre um fundo, estrutura do percebido. 

Então, se a consciência classicamente concebida é ao mesmo tempo absoluta proximidade e

absoluta distância aos seus objetos, essas novas análises da percepção mostrarão um novo tipo de

relação entre consciência perceptiva e mundo percebido em que a proximidade e a distância deixam

de ser absolutas. A consciência clássica, pura atividade de Sinngebung, é presença imediata a seus

objetos — que são menos seres realmente existentes que valores ou significações, ou seja, o sentido

se define como essência, resposta à questão: quid? — e, justamente por isso, ela está infinitamente

distanciada  deles,  pois  não  pode por  princípio  ser  por  eles  afetada.  Ora,  o  que  o  conceito  de

expressão nos revela sobre a consciência perceptiva é que há uma troca entre a consciência e seus

“objetos” e que o ser que ela percebe se imbrica nela e a circunda e que seu sentido não é dado

frontalmente,  mas  apreendido  tacitamente  como  “armação”,  estrutura  ou  configuração  de  uma

paisagem. Assim, há, por um lado, um sistema de equivalências que garante minha ancoragem no

mundo e,  por outro lado,  uma  Horizonthaftigkeit da coisa que me impede de possuí-la:  “estou

próximo da coisa em virtude de uma relação expressiva entre os sensíveis e o órgão percipiente.

Proximidade que não é  impalpável  como a  de  agora  há  pouco — e  que vai  de par  com uma

distância diferente, pois o percebido só se revela assim por sua vibração em mim, ele está sempre

para além”28. Desde então, a ambiguidade ou o “estrabismo” da consciência perceptiva é o que a

define como consciência de  écart indissociável da estruturação do mundo sensível como figura-

sobre-fundo.  Há,  pois,  uma articulação  e  um arranjo  que  se  fazem perpetuamente  entre  nossa

“máquina de viver”, como dizia Valéry, e o mundo percebido ou uma engrenagem entre meu corpo

e o espetáculo de modo que “tal aspecto do percebido chama certa tomada do corpo segundo certo

caminho e tal orientação do corpo uma apresentação do percebido que não é qualquer uma”29.

Tudo isso converge, enfim, para a terceira parte do curso, que consiste numa retomada da

noção de  esquema corporal — enriquecido pelas contribuições de Melanie Klein (nos cursos da

Sorbonne) e, aqui, de Paul Schilder — que deverá fixar o sentido das análises precedentes, pois a

vida expressiva do percebido exige a expressão do sujeito da percepção, expressão concebida aqui

segundo um novo sentido, a saber, como projeção antropológica. A visão em profundidade e, mais

ainda, a percepção do movimento mostram a indissociabilidade entre percepção e motricidade em

que o esquema corporal  aparece como fundo de uma  praxis,  de modo que ambos supõem um

arranjo entre o percebido e o corpo percipiente que se dá em um intrincamento de passividade e

28 Id., Ibid., p. 49
29 Id., Ibid., p. 73
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atividade ou, em outras palavras, em uma co-expressividade: “uma lógica perceptiva encontra na

conjuntura uma solicitação e responde a ela” e “o movimento toca em nós possibilidades motrizes-

expressivas.  E,  inversamente,  nossas  possibilidades  (p.  ex.  o  tempo)  se  encarnam  nele”30.  O

esquema corporal define, portanto, uma atividade de incorporação, no sentido kleiniano do termo,

isto é, simultaneamente projeção e introjeção: esse é o sentido da distinção entre ação e praxis, pois,

enquanto a primeira possui um sentido utilitário de adaptação ao dado, a segunda é também uma

pré-adaptação, um investimento, como diria Freud, do mundo — o que é outra maneira de dizer essa

engrenagem entre corpo e mundo de que falamos acima, em que a noção de Gestalt intervém para

pensar a estruturação do campo perceptivo que, se não é uma auto-organização absoluta, prescinde

de uma síntese subjetiva.

Essa dimensão projetiva da expressividade do esquema corporal já aponta para algo que

Merleau-Ponty desenvolve rapidamente no final de seu curso, mas que será fundamental em textos

posteriores: trata-se da dimensão do desejo e, sobretudo, de sua relação com a intersubjetividade e

com a socialidade. Vale a pena citar na íntegra uma passagem, de clara inspiração schilderiana, que

articula de modo exemplar esses temas:

A explicitação total do esquema corporal dá não somente relação a si do sujeito
mas ainda sua relação com outrem: já em meu esquema corporal estão incluídas
apresentações de mim mesmo que só se obtêm do ponto de vista de outrem (meu
rosto de frente): advento de uma visão de si é advento de outrem (estádio do
espelho). Há uma acentuação  afetiva do esquema corporal que é, na verdade,
instalação em mim de uma relação com outrem: p. ex. predominância de tal
região do corpo (bucal) e tipo de conduta para com outrem (superestimação da
fala  —  tipo  devorante,  mordente  etc.,  tipo  oral)**.  Estrutura  libidinal  do
esquema  corporal  — E,  por  meio  disso,  abertura  a  uma estrutura  social do
esquema corporal:  pois  um tipo  corporal-interhumano (um  pattern)  uma vez
institucionalizado  determina  reativamente  sua  acentuação  (cf.  publicidades
americanas com tipo bucal sobreacentuado) —, o corpo portador de todo um
sistema  simbólico  que  o  modela  em  contrapartida.  Portanto,  não  somente
relações interindividuais, mas relações sociais-históricas.
/[à  margem]  **  Distúrbios  do  esquema  corporal  e  formas  paranormais  de
sexualidade i.e. de relações com outrem./31

E, da mesma forma, Merleau-Ponty dará algumas indicações programáticas sobre as relações entre

o  esquema corporal  e  a  linguagem e  o pensamento,  na medida  em que estes  são  sublimações

daquele: “o mundo sensível deslocado por mundo da expressão que se instala nele, nós aplicamos

nossos  olhos  a  coisas  culturais  invisíveis,  articulamos  o  visível  segundo  significações  que  o

transcendem — mas  que  já  operavam nele”32.  Essa  sublimação  é  possível,  diz  Merleau-Ponty,

30 Id., Ibid., p. 196
31 Id., Ibid., p. 159
32 Id., Ibid., p. 170
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porque a concepção do esquema corporal é uma teoria do  simbolismo lateral ou indireto, caráter

indireto que deve ser pensado “como constitutivo da expressão (e, aliás, da percepção natural em

seu nível)/ como constitutivo da consciência”33.

Esses dois problemas que se anunciam aqui — a estrutura libidinal do esquema corporal

enquanto fundamento da relação com outrem e o pensamento e a linguagem como sublimações do

esquema corporal —, inclusive por seu caráter programático nas páginas desse curso, exigirão ainda

outros desenvolvimentos para sua elaboração. Mas julgamos que um aspecto importante para sua

compreensão — e que pode nos ajudar também a fixar o sentido geral do que começa a se formular

no curso de 1953 — é a nova descrição da percepção do movimento que Merleau-Ponty propõe ali.

Merleau-Ponty  distingue  três  concepções  de  movimento:  o  movimento  objetivo,  o

movimento subjetivo e o movimento fenomenal. O primeiro é aquele que considera o movimento

como puro deslocamento, no espaço objetivo, de um móvel idêntico a si em todas as suas fases,

como se  este  fosse  uma substância  à  qual  o  movimento  sobreviria  como mero  acidente.  Essa

concepção, dirá Merleau-Ponty, é a que torna possíveis os argumentos de Zenão, na medida em que

esse movimento não é vivido nem por mim nem pelo móvel, mas é intelectualmente reconstituído

pela consciência. Já a segunda concepção se deve a Bergson e consiste em pensar uma consciência

de  indivisão do movimento  — mas,  se  ela  é  capaz  de superar  as  objeções  de Zenão,  ela  não

consegue dar conta da indivisão do próprio movimento, somente a da minha duração. Assim, diz o

fenomenólogo,

se  deve  haver  movimento,  é  preciso  (1)  que  o algo  que  se  move esteja  ele
mesmo em movimento (2) que o movimento saindo por assim dizer  dele, feito
por ele,  não seja simples relação entre uma série de posições e uma série de
instantes definidos em um espaço e um tempo das coisas, relação interobjetiva
que deixa exteriores umas às outras as posições e as fases temporais, e que é
denominação exterior para o móvel, que o movimento seja absoluto, no móvel e
não alhures. Portanto, que haja mistura do antes e do depois, do aqui e do ali,
imbricação [empiétement].

e isso só é possível se (3) o movimento não é em si i.e. nas coisas, nem
para mim como sujeito espectador de um mundo objetivo, e por uma espécie de
mistura de mim e das “coisas”34.

É  nesse  contexto  que  a  expressão  vai  ser  definida  pela  primeira  vez  como  projeção

antropológica,  na medida em que só essa “mistura de mim e das ‘coisas’” é capaz de conferir

realidade ao movimento. E é aqui, a partir das análises de Wertheimer e Michotte, que Merleau-

Ponty encontra as condições para pensar o movimento fenomenal, isto é, como figura-sobre-fundo

ou como expressão de um arranjo figural, de modo que ele seja pensado como revelação do ser da

33 Id., Ibid., p. 205
34 Id., Ibid., p. 90
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figura, que é um Etwas, um movente, e não uma substância. Isso implica, é claro, o papel do corpo

na percepção do movimento: “há movimento quando, a ancoragem permanecendo a mesma, esse

elemento do campo varia suas relações com os outros. É por mim que {passa} minha consciência

do movimento i.e. por meu corpo concebido como ancoragem. […] Portanto, o movimento tem

lugar no espaço antropológico e não alhures, como, aliás, todo o mundo sensível” e é isso, enfim,

que as experiências de Wertheimer sobre o “fenômeno phi” (ou movimento puro, sem móvel) e o

movimento estroboscópico permitem pensar: “movimento de um sujeito engajado por um corpo no

ser. Movimento = expressão”35.

Mas essa redefinição do movimento como momento figural — e, portanto, como movimento

percebido — é a ocasião para precisar a própria natureza do campo perceptivo e de sua lógica de

estruturação: com efeito,  se o movimento é revelação do ser é porque ele é o resultado de sua

configuração interna,  configuração  que  implica  necessariamente  uma  instância  subjetiva  —  o

esquema corporal — mas que não é seu produto. A expressão designa, pois, a relação entre o sujeito

da  percepção  e  o  mundo  percebido,  relação  que  é  fundamentalmente  motriz  (e,  é  preciso

acrescentar, desejante). Assim, a percepção do movimento não é um fenômeno particular no estudo

da lógica perceptiva, mas seu núcleo, o que permite destacar essa lógica como  estruturação do

sensível  pela  qual  se  compreende  a  emergência  do  sentido.  Como  diz  Merleau-Ponty,  a

Gestalttheorie indica a investigação da “apreensão do movimento como modalidade de um contato

total com o campo” e sua contribuição é a “Ideia de que movimento = aparentado a apreensão de

figura sobre fundo, ou inversamente toda apreensão de figura sobre fundo é movimento possível

[...]”36.  Assim, o movimento é próprio ao campo perceptivo como um todo na medida em que este é

expressivo, revela um sentido em sua imbricação com o esquema corporal: a estruturação do campo

implica uma espacialização do sujeito e uma “animação” do percebido, ou seja, uma interioridade

que é prenhe de possibilidades motrizes-expressivas. Segundo a fórmula lapidar de Merleau-Ponty,

35 Id., Ibid., p. 183
36 Id., Ibid., pp. 94-5. Essa espécie de identificação entre percepção e percepção do movimento traz uma questão

fundamental para a sequência de nosso trabalho: com efeito, o movimento é sempre uma inscrição ou encarnação
do tempo, ou seja, o tempo deixa de ser pensado como dimensão proveniente da subjetividade e se torna parte da
própria configuração  do campo.  Da mesma forma,  esse tempo é indissociável  do  espaço:  “o próprio tempo é
tomado na configuração: troca entre articulação espacial e suas propriedades temporais […] Há um tempo que é o
estilo de certo campo […] não há tempo unicamente pelo sujeito, há entre o que ele percebe e ele uma relação
lateral, ele não recebe somente o tempo do sujeito. O tempo de um campo é uma emanação de sua estrutura total
(espacial), não é outra coisa que sua espacialidade, segundo uma equivalência que não é pensada” e mais adiante:
“portanto, as significações características [sc. no cinema]: graça, desajeito, instinto, vontade, vida, matéria, vida
terrestre, vida marinha, natureza, animalidade, humanidade, são ligadas a certo ritmo [tempo] de apresentação, são
modos de temporalização, são solidárias da existência de certo campo temporal” (Id., Ibid., pp. 115, 117). Aqui se
manifesta de maneira clara o projeto de dessubjetivação da fenomenologia, enquanto ele é também um projeto de
dessubjetivação do próprio tempo, abrindo caminho para uma nova concepção do tempo da história. Mas também já
se anunciam diversos temas que aparecerão até nos últimos textos, como a articulação entre tempo e espaço no
turbilhão de ontogênese, a própria conceitualização do tempo como modelo da instituição, a relação lateral que vai
definir, em certa medida, o inconsciente no seio de uma teoria da passividade…
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“portanto, pelo movimento se faz a junção do mundo sensível e do mundo da expressão”37. Isso

porque,  segundo nosso autor, “a expressão assim inaugurada começa uma dialética,  faz apelo a

desenvolvimentos e transformações, a inversões: tentativa de recuperação do expresso, expressão

linguística,  sublimação  do  corpo  na  linguagem,  expressão  cultural”38.  Haveria,  assim,  uma

integração de diferentes níveis de motilidade no esquema corporal: os níveis práxico, gnósico e

fásico,  integração atestada  por  suas  relações  complexas  e,  por  vezes,  quase  indistinguíveis  nas

patologias correspondentes (apraxia, agnosia e afasia).

Por fim, o que importa notar é essa articulação interna entre consciência e motricidade que

faz a unidade do esquema corporal como unidade expressiva e lateral39 que torna possível toda sorte

de elaborações simbólicas. Isso aparece de modo notável na análise que Merleau-Ponty consagra à

mão a  partir  do distúrbio de agnosia  dos dedos:  com efeito,  a mão aparecerá como junção do

corporal e do simbólico, porque ela é indissociavelmente — a não ser nos distúrbios em que essa

integração  é  desfeita  — órgão e  instrumento,  portadora  de  um número  indefinido  de  sistemas

simbólicos. 

O gesto da mão não contém o pensamento, ele o pontua, o instala no mundo, o
faz existir. A mão a título de segmentos de osso e pedaço de carne o reveste de
uma significação outra, o faz habitar o mundo e a história, exatamente como a
obra  instala  em  uma  máquina  (texto)  de  pensar  uma  significação  que  é
transcendente ao sentido de cada uma das palavras tomadas à parte. Superação
que consagra. Portanto, não se pensa com suas mãos, mas não se pensa sem o
corpo transfigurado, portador de significações, que é o esquema corporal40.

O que nos revela, enfim, a consciência como articulação, écart e, portanto, abertura que é definida

por sua potência de projeção e encarnação, um duplo movimento: “da significação descendo no

mundo,  que o faz existir,  o movimento se metamorfoseia  em expressão — que ele já era.  /  O

homem se levanta e o homem fala”41.

Como dissemos, nesse curso Merleau-Ponty dá apenas indicações programáticas sobre essa

ideia  de  sublimação  ou  “transfiguração”  do  corpo  na  linguagem  e  no  pensamento.  Se  essas

37 Id., Ibid., p. 149
38 Id., Ibid., p. 125
39 A unidade do esquema corporal anuncia, por um lado, o tratamento merleau-pontiano da ideia de inconsciente no

curso sobre a passividade e nos textos posteriores e, por outro lado, o desenvolvimento da noção de carne. Do
inconsciente, pois ele não é percebido, mas é nossa instalação no mundo pela qual somos a ele expostos: “ele é
norma ou posição  privilegiada  por  oposição  à  qual  se define  o corpo percebido.  Ele  está  antes da  percepção
explícita — Ele exige reformulação [refonte] de nossa noção da consciência — Comparação do esquema corporal e
da linguagem: linguagem exprime não significações mas diferenças de significações. Da mesma forma, corpo  ≠
coisas percebidas, mas índice de nossas relações pré-téticas com espaço no qual somos estabelecidos por ele” (Id.,
Ibid., p. 143). E da carne porque sua unidade é iminente, só se realiza pela passagem ao outro de si, no circuito entre
corpo, mundo e outrem, ou seja, numa reflexividade que nunca se fecha totalmente, mas que faz essa equivalência
entre sair de si e voltar a si. 

40 Id., Ibid., p. 162
41 Id., Ibid., p. 164
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indicações  não “resolvem” o problema,  acreditamos que,  em contrapartida,  elas  estabelecem as

bases sobre as quais ele deverá ser enfrentado. Assim, essa problemática final do curso de 1953 já

aponta para um desdobramento importante da retomada da  Gestalt nesse período: a ontologia do

percebido anunciada pelo curso sobre a passividade. Retracemos, pois, suas linhas gerais.

Na introdução ao curso sobre a passividade, Merleau-Ponty volta a falar da incompreensão

de sua obra de 1945. Segundo nosso autor, a afirmação de que o corpo é sempre para alguém não é

índice de idealismo ou de uma diferença entre o em si e o para mim: ao contrário, isso significa que

só há o ser percebido. “Em suma, diz Merleau-Ponty, tentam me jogar ou para idealismo ou para

monadologia ao passo que minha meta era afirmar a identidade com o ser do mundo percebido tal

qual.  Para  tornar  esse  projeto  compreensível  —  e,  portanto,  o  ultrapassamento  do  problema

atividade (idealismo) passividade (finalidade) — é preciso somente entrar mais na elucidação do

mundo e do sujeito”42. Por um lado, o mundo não pode ser analisado segundo uma imagem estática,

como plenitude  absoluta:  o  mundo sensível  é  cheio  de  lacunas,  alusões  e  os  objetos  que  nele

aparecem não são substâncias,  mas “comportamentos” ou fisionomias — isto é,  Gestalten.  Por

outro lado, o sujeito deve ser pensado não como consciência, mas como “campo de campos”, como

o X ao qual são abertos os diversos campos de existência (práxico e sensorial, sem dúvidas, mas

também imaginários, ideológicos, linguísticos…). Desde então, a prioridade ontológica do mundo

percebido não é retomada do kantismo nem redução do ser ao perceptum:

Isso  significa  que  tomamos  por  real  nossa  experiência  com  todas  as  suas
implicações  (os  outros  e  suas  experiências,  os  que  nos  precederam  ou  nos
sucederão, e a “natureza” que se dá como nos precedendo e sustentando), que
nessa experiência as formas têm uma unidade interna, suas partes se “conhecem
dinamicamente”, que não há nenhum sentido em afirmar que elas não o fazem,
ou que elas o fazem fora de toda paisagem percebida, que o único ser de que
podemos falar é aquele da paisagem percebida43.

Em outras palavras, o caminho dessa ontologia passa pela consideração da consciência perceptiva

como algo introduzido pelo “corpo do mundo” que não é somente mundo para mim, mas também

para outros corpos, donde a possibilidade de se pensar uma história comum. E, da mesma forma,

isso implicará uma nova concepção de verdade como troca entre um mundo prestes a ser percebido

e uma percepção que se apoia nele, ou seja, a lógica do mundo percebido implicada na imbricação

de  esquema  corporal  e  mundo  que  já  encontrávamos  no  curso  de  1953:  “essa  troca  é  o  que

chamávamos de percepção e é por isso que ela é central na ontologia: a racionalidade da ciência a

42 Id., L’institution…, pp. 166-7
43 Id., Ibid., p. 170
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[ser concebida] como caso particular do logos do mundo perceptivo — Verdade passada, por vir,

verdade de emergência”44.

Se, no curso de 1953, Merleau-Ponty buscava estabelecer as bases de uma “teoria concreta

do espírito” ao aprofundar o alcance ontológico da percepção e desvelar essa camada primordial de

co-originariedade expressiva entre o esquema corporal e o mundo percebido, agora, no curso sobre

a passividade, trata-se de desenvolver essa teoria concreta, na medida em que a discussão sobre a

passividade torna possível pensar não só essa primeira camada, mas toda a estratificação simbólica

que define o sujeito em sua integração total. E isso já implica — uma vez que a discussão sobre a

passividade é  indissociável  do desenvolvimento da  noção de instituição45 — uma compreensão

histórica do sujeito em sua relação com o mundo sensível, com outrem e com o mundo cultural. Por

ora, no interior de nosso primeiro eixo temático, cabe-nos apenas destacar o que no curso sobre a

passividade prolonga a compreensão do esquema corporal do curso de 1953, a saber: a redefinição

do inconsciente freudiano e a distinção entre inconsciente primordial e inconsciente de recalque, o

que vai de par com um aprofundamento da teoria do simbolismo.

A redefinição do inconsciente parte de uma crítica ao conceito sartriano de imaginário. Com

efeito,  a  separação radical  entre  real  e imaginário operada por  Sartre  será posta  em xeque por

Merleau-Ponty  na  medida  em  que  ele  desloca  o  problema  do  âmbito  da  natureza  do  objeto

intencional  para  aquele  da  estruturação  global  do  sensível,  em  que  o  real  e  o  imaginário  se

imbricam mutuamente. Em outras palavras, será preciso pensar o papel estruturante do imaginário

no conjunto da experiência, aquilo que, em  L’œil et l’esprit, Merleau-Ponty chamará de textura

imaginária do real. A oposição sartriana entre consciência perceptiva e consciência imaginante não

se sustenta, uma vez que ela está fundada em uma concepção da percepção como adequação a um

em si, em relação à qual a consciência imaginante pode se definir como pura nadificação ou má-fé

(como  no  caso  da  consciência  cativa  no  sonho).  Se,  ao  contrário,  a  percepção  se  estrutura

diacriticamente, como relação com um mundo percebido lacunar e alusivo, então a dinâmica de

incorporação que define o esquema corporal faz com que o imaginário invada o real, que a relação

com o mundo e com outrem seja sempre estruturada por matrizes simbólicas, que são o traço e a

fecundidade do acontecimento. Segundo Merleau-Ponty, será justamente a noção de simbolismo a

responsável por essa articulação entre o real e o imaginário, simbolismo que é “pedra de toque de

uma teoria da passividade”46.

44 Id., Ibid., pp. 172-3
45 Cf. e.g. Id., Ibid., p. 181: “[A] passividade nunca [é] frontal, como no realismo, mas sempre lateral, i.e., o sujeito se

reconhece como continuando certa Stiftung, certa perspectiva”.
46 Id., Ibid., p. 197
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Merleau-Ponty  rejeita  a  ideia,  mais  ou  menos  presente  em  Freud,  segundo  a  qual  o

inconsciente seria uma segunda consciência operando por detrás da consciência. É essa ideia que

está por trás da incompreensão do que seria o verdadeiro simbolismo descoberto por Freud: com

efeito, tomar como separados o sentido manifesto e o sentido latente, como se o primeiro fosse um

substituto capaz de disfarçar o segundo para a censura do eu, seria perder de vista a própria lógica

que dirige a vida onírica e também a vida desperta. A condensação pela qual o sonho exprime não é

simples máscara em relação à censura — o que implicaria dizer que o inconsciente sabe o sentido

latente nos termos do pensamento convencional —, mas o procedimento próprio ao sonho enquanto

regressão tópica em que o sentido latente não é mascarado, mas iminente. O sonho é um retorno à

indistinção originária na ausência da corrente que vai do mundo a nossas respostas e, nesse sentido,

sua  ambivalência  lhe  é  constitutiva,  pois  ele  exprime  núcleos  de  existência,  generalidades  não

conceituais  que  tecem  nossa  vida.  O  inconsciente  deve  ser  considerado  como  consciência

perceptiva — sempre percepção  e impercepção, saber que é ignorância e ignorância que é saber,

verdade  não  possuída  —,  na  medida  em  que  ele  é  sua  sedimentação.  “[O]  inconsciente  [é]

desconhecido agindo e organizando sonho e vida, princípio de cristalização (ramo de Salzburgo)

não  atrás  de  nós,  [mas]  plenamente  em nosso  campo,  mas  pré-objetivo,  como  o  princípio  de

segregação das ‘coisas’”47. 

Desse modo, o inconsciente deve ser pensado em sua ancoragem temporal, na medida em

que ele é, segundo a fórmula que Merleau-Ponty retoma de Valéry, o implexo enquanto sistema de

poderes corporais que se forma no contato do corpo com o mundo e com os outros, sedimentação

dos acontecimentos em nosso corpo que é formação de matrizes simbólicas, zonas sensíveis gerais

que  estruturam  nossa  experiência  vivida.  E,  aqui,  é  preciso  distinguir  dois  níveis  dessa

sedimentação: uma sedimentação originária que seria a sedimentação dos  campos perceptivos (e,

portanto, do próprio esquema corporal) e uma sedimentação secundária que seria a formação dessas

matrizes simbólicas — em outras palavras, um inconsciente primordial (que, posteriormente, será

identificado  à  indivisão  do  sentir)  e  um  inconsciente  secundário,  de  recalque.  Assim,  essa

constituição de um “mundo privado” (tal como se exprime no sonho) é  condição necessária para

que haja mundo em comum, pois é por meio dessas matrizes que nos relacionamos com outrem.

Daí,  então,  que  a  dimensão  simbólica  ou  imaginária  seja  constitutiva do  real,  pois  há  um

simbolismo primordial  inscrito nas operações corporais  de projeção e introjeção graças ao qual

podemos compreender o inconsciente como o sujeito da estruturação pré-objetiva da experiência.

Como diz Mariana Larison, “se é verdade, com efeito, que, via a incorporação e a expulsão, o corpo

47 Id., Ibid., p. 211
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instaura um circuito entre o dentro e o fora, é igualmente verdade que tal configuração já constitui

um modo de simbolização”48. Ou, segundo a formulação de Merleau-Ponty, 

Não  há  somente  esquema  corporal  co-constituindo  dimensões  espaciais;  há
esquema práxico que faz as dimensões da intersubjetividade, como o primeiro
me dá as distâncias transformadas em shillings e pences, o segundo me dá os
outros transformados no que eles valem ou significam para minha “máquina de
viver”.  […]  Os  acontecimentos  se  cristalizam  nessas  linhas  de  força  —
modificam o implexo e são modificados por ele — são “compreendidos” por ele
sem  pensamento  expresso  como  a  distância  pelo  corpo  que  se  move  sem
estimação expressa da distância. O inconsciente é matriz simbólica deixada pelo
acontecimento. […] O inconsciente é a eternidade existencial, a coesão de uma
vida, a fecundidade do acontecimento49.

Desse modo, julgamos que a investigação da passividade, retomada aqui em um de seus

aspectos, constitui um aprofundamento tanto da noção de esquema corporal quanto da compreensão

do mundo percebido desenvolvidas no curso de 1953. Aqui, trata-se de pensar essa estruturação da

experiência  na  medida  em que ela  é  abertura  ao mundo sensível,  intersubjetivo  e  cultural,  em

estreita relação com o simbolismo do esquema corporal que configura o circuito entre o dentro e o

fora  numa  reflexividade  sempre  manquée,  assentada  sobre  sua  dimensão  libidinal.  E,  nesse

movimento, já vai se desenhando de modo cada vez mais claro a ontologia do “último” Merleau-

Ponty, que é fundamentalmente uma ontologia das formas sensíveis, da Gestaltung.

Mas aqui se esclarece também um outro aspecto, que também marca a transição para o nosso

segundo eixo temático, que é a historicidade inscrita nessa dinâmica, historicidade estratificada em

diferentes níveis de elaboração simbólica a partir do simbolismo primordial, pois, assim como a

formação de um “mundo privado” é condição de um mundo comum, também a história pessoal é

indissociável da história interpessoal e pública. Todo o esforço de Merleau-Ponty, nesse início dos

anos 1950, para pensar a história parece convergir, de acordo com nossa leitura, para a noção de

instituição, noção nuclear na economia interna de seu pensamento e que permite uma reflexão mais

lapidada sobre a conjunção de gênese e estrutura. Desde então, diferentemente de nossa démarche

48 Larison, M. L’Être en forme…, p. 165. Mais adiante, p. 168, Larison prossegue: “O sentir não é portanto o corpo
enquanto indivíduo orgânico,  mas enquanto responsável  por uma operação de  corte e  de  diferenciação face à
indivisão originária.  Por isso mesmo,  ele  é  responsável  pela organização e articulação do campo perceptivo e
afetivo, assim como pelas operações de subtração e de equivalência que aí serão operadas. Em suma, é o sentir, ou
o inconsciente, que instaura algo como um sujeito”. Daí, então, que Merleau-Ponty possa afirmar, na análise do
caso Dora, que o eu é perverso polimorfo e, portanto, imaginário. Assim, o imaginário não toma parte somente na
estruturação do sensível, da cultura etc., mas também na do próprio eu, que emerge de um fundo sincrético (de
indivisão originária) se diferenciando dele por meio da atividade de incorporação, criando uma fronteira entre o
“dentro” e o “fora”, fronteira que permanece, por isso mesmo, sempre imaginária em alguma medida. Daí, também,
a importância do tema do amor, na medida em que ela é busca dessa unidade imediata entre o desejo e o objeto
desejado, unidade que, se tem suas raízes na situação de indivisão primordial, não pode, pois, realizar-se e institui o
amor  —  ou,  mais  geralmente,  a  encarnação  em  sua  dimensão  intercorporal  —  como  uma  historicidade
interrogativa, de busca. 

49 Merleau-Ponty, M. L’institution…, p. 223
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no  primeiro  eixo  temático  que  consistiu  em  acompanhar  separadamente  dois  momentos  do

desenvolvimento da noção de Gestalt, julgamos mais esclarecedor nessa segunda etapa acompanhar

de  perto  o  movimento  interno ao curso sobre  a  instituição  — na verdade,  uma parte  dele  —,

cruzando, quando necessário, as referências com outras obras do período. 

2. O simbolismo e a história

Uma leitura do curso sobre a instituição deve sempre se confrontar com o problema de sua

unidade.  A diversidade dos temas tratados sob a rubrica de instituição — desde a animalidade,

passando por sentimento, obra de arte, saber matemático até chegar à história propriamente dita —

parece tornar impossível uma delimitação de seu sentido, uma vez que sua “maleabilidade” não nos

permite ver um fio intensivo que ligue essas diversas ordens de fenômenos. No entanto, se essa é

uma dificuldade real apresentada pelo curso, resta que a noção de instituição que se desenvolve

através dessa pluralidade se torna menos problemática quando compreendemos que se trata aqui

menos de um “conceito” visando determinar um objeto específico que de um modo de compreender

a temporalidade ou de uma compreensão do sentido enquanto seu modo de ser é a historicidade. “O

tempo é o modelo mesmo da instituição: passividade-atividade, ele continua, porque foi instituído,

ele  se  difunde,  não  pode deixar  de  ser,  ele  é  total  porque é  parcial,  ele  é  um campo”50.  Essa

compreensão do tempo como modelo da instituição já aparece como uma indicação da conjunção de

gênese e estrutura que aí será operada, em continuidade com os desenvolvimentos que percorremos

até  agora.  Mas,  para  que  isso  seja  esclarecido,  é  preciso  notar  que  a  noção  de  instituição,

apresentada  por  Merleau-Ponty  como  “remédio”  às  filosofias  da  consciência,  será  também  a

responsável por iluminar a nova compreensão da subjetividade que vinha se desdobrando a partir

das investigações sobre a expressão e que culmina aqui nos temas indissociáveis da instituição e da

passividade.

A consideração da vida pessoal como vida de uma consciência, isto é, como uma presença

imediata a tudo, implica necessariamente dissociação entre forma e conteúdo — o que equivale,

segunda a tradição cartesiana, a uma redução da vida ao “pensamento de” viver: a forma torna-se

condição  a  priori do  conteúdo,  o  qual,  por  sua  vez,  torna-se  puro  ob-jeto  para  a  atividade

significante da consciência, reflexo exato e imediato de seus atos. Assim, para essa consciência

constituinte, outrem é apenas sua negação vazia e a ação é pura posição de um fim sobre fundo de

indiferença, reduzindo-se ao  fiat de uma significação fechada. Enquanto presença imediata, vê-se

então que a temporalidade que aqui está em questão se fragmenta e perde toda e qualquer espessura:

50 Id., Ibid., p. 36



35

a relação da consciência com o futuro é aquela da posição de um fim, assim como o passado

aparece como “consciência do passado”, como o já ultrapassado que só pode manifestar-se como

seu  objeto  intencional.  Trata-se,  como  resume  Merleau-Ponty,  de  um  “modo  de  presença

espetacular”51,  em  que  a  consciência  é  soberana  para  pôr  seu  passado  e  seu  futuro  de  modo

puramente contemplativo, sem estar envolvida por eles, de modo que não há continuidade entre

mim e esse outro lá no passado que eu viso como objeto e que misteriosamente também se chama

“eu”: “os diversos tempos e as diversas temporalidades são incompossíveis e só formam um sistema

de exclusões recíprocas”52.

Ora,  diz  Merleau-Ponty,  isso  é  falsear  a  experiência:  “quando  nos  aproximamos  de  um

objeto ou de uma lembrança, não há  Abschattungen numericamente distintos e  Auffassung als...

representação de um mesmo núcleo inteligível, não há instantes e sua unidade ideal e significada, há

consciência da coisa e de seus traços a partir dela, traços que vão se diferenciar se reflito sobre eles,

mas cuja distinção é contemporânea à unidade ideal”53. Assim, a consciência de uma coisa não pode

ser mera posição ou Sinngebung, doação de sentido centrífuga enquanto relação unilateral que vai

do sujeito ativo ao objeto inerte e determinado pela noese, mas há verdadeiramente troca entre os

dois polos, na medida em que ter consciência de algo é simultaneamente ser ultrapassado por esse

algo,  pela  espessura  do  sensível  e  do  presente  que  escapam,  pois,  à  constituição  ativa  da

consciência. A ideia do sujeito como instituição que se esboça aqui — e que retoma e prolonga as

descrições  do  curso  de  1953  —  comporta,  segundo  Merleau-Ponty,  uma  redefinição  de  suas

relações com o mundo, a alteridade e a ação. 

Assim, o sujeito deixa de ser presença imediata ao mundo e se torna perspectiva sobre ele,

abrindo um horizonte ao qual o sujeito é conduzido pela própria espessura do mundo: este deixa de

ser massa amorfa em si e passa a apresentar uma configuração, uma paisagem práxica dotada de

relevos, obstáculos, normas e desvios. Desde então, encontramos a primeira figura do sujeito como

instituição: por um lado, ele é instituído, supõe certa inércia que se deve ao fato de ser exposto ao

mundo, de apoiar-se sobre suas estruturas; por outro lado, ele é instituinte, porque essa inércia já

esboça  uma  atividade  que  a  retoma  abrindo  um  futuro,  dá  lugar  a  um  acontecimento  que  é

“iniciação ao presente,  que é produtivo depois dele”: “o sujeito [é] aquilo a que tais ordens de

acontecimentos podem advir, campo de campos”54. Da mesma forma, a relação com outrem não

pode mais ser definida como o  tête-à-tête de duas consciências das quais uma seria negação da

outra,  isto  é,  como relação  imediata (que  é,  no  fim das  contas,  o  modelo  sartreano),  mas,  ao

51 Id., Ibid., p. 33
52 Id., Ibid., p. 123
53 Id., Ibid., pp. 33-4
54 Id., Ibid., p. 35
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contrário, ela se dá no interior de um campo intersubjetivo ou simbólico que oferece a mediação

entre as subjetividades: há um meio institucional que é a charneira ou juntura entre mim e outrem,

segundo o qual há simultaneamente projeção e introjeção: “um sujeito instituinte pode coexistir

com um outro,  porque o  instituído  não é  o  reflexo imediato  de  suas  ações  próprias,  pode ser

retomado em seguida por ele mesmo ou por outros sem que se trate de uma recriação total e está,

portanto, entre os outros e mim, entre mim e mim mesmo, como uma charneira, a consequência e a

garantia de nossa pertença a um mesmo mundo”55. Ora, a existência de um campo simbólico que

media minhas relações com outrem e comigo mesmo em conjunção com a consideração do mundo

como configuração sensível e práxica tornam insustentável a ideia de ação como escolha, posição

de um fim somada a um  fiat,  concepção que supõe um fundo de indiferença em que todos os

possíveis  são iguais.  Ao contrário,  somos agora levados a compreender  a  ação como atividade

simbólica em que há certa continuidade entre percepção e ação: “é minha substância (gestos, falas)

que se dirige às fissuras da paisagem, ao por-fazer” de modo que não há mais posição de um fim,

mas “operação segundo um estilo, resposta à Sache não encerrada em uma significação ciumenta”56.

Em outras palavras, as lacunas e fissuras do mundo cultural e intersubjetivo chamam minha ação,

polarizam e solicitam meu corpo em direção ao “por-fazer”, de modo que toda ação se constitui

como retomada de um sentido que se esboça e se articula  em sua paisagem práxica.  Isso só é

possível porque o sentido não é uma entidade positiva, unívoca, mas um desvio ou diferença, ele

surge  entre  as  coisas  — que  tampouco  são  entidades  positivas  — na  medida  em que  elas  se

diferenciam  internamente  em  um  sistema  aberto.  Em  outras  palavras,  na  medida  em  que  a

experiência  é  sempre  experiência  de  uma  forma e  ela  mesma  é  uma  configuração  do  campo

perceptivo.

O que é, enfim, a instituição? Merleau-Ponty sublinha que essa palavra não tem sentido para

a consciência. É que a consciência constituinte é temporalmente atomizada, de modo que aquilo que

ela constitui permanece seu reflexo imediato, ao passo que o instituído possui uma temporalidade

própria que não depende dos poderes constituintes do sujeito: “o instituído tem sentido sem mim, o

constituído só tem sentido para mim e para o eu deste instante. Constituição [significa] instituição

55 Id.,  Ibid., pp. 123-4. Acrescentemos, de passagem, que a crítica ao modelo sartreano de pensar a relação com
outrem será ainda mais elaborada no curso sobre a passividade, uma vez que a análise do Caso Dora permite ver
que o problema não se põe nos termos do “ego-alter ego”, mas como “eu-sistema dos outros”, ou seja, como uma
autêntica  intersubjetividade  cuja  estrutura  mais  elementar  é  triádica,  e  não  dual.  E  essa  articulação  ou  co-
originariedade  entre  sujeito,  mundo  sensível  e  cultural  e  intersubjetividade,  tornada  possível  pela  noção  de
instituição  como mediação  de  todas  as  nossas  relações,  prolonga  as  descrições  do  esquema corporal  em sua
reflexividade de incorporação e sedimentação na direção de uma compreensão de sua historicidade, pois a ordem
perceptiva está na origem de uma lógica de promiscuidade na minha relação com outrem e com meu passado, de
modo que, enfim, “desse ponto de vista, o da situação aberta (o que quer dizer não somente aberta a Sinngebung
decisória, mas também que passa em outrem, no passado, e chama sua resposta), não superestimar o problema de
outrem e compreendê-lo pela história, mais do que o problema da história pelo de outrem” (Id., Ibid., p. 179).

56 Id., Ibid., p. 35
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contínua, i.e., jamais feita. O instituído encadeia seu futuro, tem seu porvir, sua temporalidade, o

constituído pega tudo de mim que constituo”57. O instituído não carece de uma recriação contínua

por  parte  da  consciência,  como  se  ela  fosse  o  Deus  cartesiano,  porque  sua  realidade  não  é

instantânea, mas temporalmente densa, ele tem uma duração que ultrapassa os poderes constituintes

da subjetividade, abrindo a partir de si mesmo seu porvir. Da mesma forma, a instituição implica

um outro tipo de relação com o passado que pode ser esclarecida pela  ideia  de nascimento.  A

consciência não tem consciência de ter nascido: para ela, o nascimento é um ato que, enquanto tal,

surge ex nihilo e que é traduzido como a abertura, no ser em si, de um reduto de não-ser em que se

projeta o que era. O nascimento é, pois, a “passagem do momento em que nada era para X ao

momento em que tudo é também para X”58. No entanto, diz Merleau-Ponty, o nascimento não é ato,

mas instituição: há uma “troca de tensões com o ambiente” de modo que “há abertura de um campo,

i.e., desde a concepção e mais ainda após o nascimento, há encavalgamento sobre um futuro que se

faz  de  si,  sob  certas  condições  dadas  e  não  é  ato  de  Sinngebung.  Nascimento  [não  é  ato]  de

constituição, mas instituição de um por-vir”59. O nascimento é, pois, uma espécie de matriz que abre

um futuro e que permanece operante após seu desenvolvimento na medida em que estabelece uma

ancoragem no  mundo  a  partir  dessa  “troca  de  tensões”  e,  nesse  sentido,  pode-se  dizer  que  a

instituição  reside  no mesmo gênero  de  ser  que  o  nascimento.  Donde a  primeira  definição  que

Merleau-Ponty apresenta dessa noção: “Portanto,  instituição [significa] estabelecimento em uma

experiência (ou em um aparelho construído) de dimensões (no sentido geral, cartesiano: sistema de

referências) em relação às quais toda uma série de outras experiências terão sentido e formarão uma

sequência,  uma história”60. A instituição não é, pois, um ato, mas um  acontecimento que dota a

experiência de dimensões duráveis, deposita nela um sentido aberto e produtivo. É preciso atentar

57 Id., Ibid., p. 37
58 Id., Ibid.
59 Id., Ibid., p. 38. É importante notar duas coisas a respeito dessa aproximação entre instituição e nascimento. 1)

Trata-se de  uma articulação  notável  da fecundidade da  noção  de  instituição  com as  aquisições  dos cursos  na
Sorbonne e do curso Le monde sensible… — além, é claro, do próprio curso sobre a passividade —, na medida em
que, como diz Anne Gléonec, “reconduzida ao seu lugar próprio, a gênese é sempre, em primeiro lugar, gênese de
um corpo, e não de uma consciência intencional, e que todo nascimento deve ser compreendido a partir do advento
dessa corporeidade motriz”.  Ou seja,  o nascimento — como toda instituição — não é um ato porque define a
inseparabilidade de passividade e atividade, é minha inserção “em um mundo que tem sentido sem mim e ao qual
sou de partida  exposto” e, portanto, “há uma passividade primeira que não é estranha à  praxis […], mas é, ao
contrário, seu solo e sua condição […] porque esse campo que eu sou nunca pode deixar de continuar-se, em cada
ruptura repõe em jogo mais uma vez uma relação com seu passado arcaico, à imagem do próprio tempo” (Gléonec,
A. Institution et passivité. Lectures de M. Merleau-Ponty. Grenoble: J. Millon, 2017, pp. 32-3). 2) O nascimento,
pensado como abertura de um campo que é em certa medida o próprio tempo, simultaneamente total e parcial, já
prenuncia  a  historicização  da  vida  enquanto  ser  interrogativo  operada  no  segundo  curso  sobre  a  natureza  e,
portanto, já aqui o problema da natureza se coloca de modo agudo para Merleau-Ponty, o que se torna mais claro na
discussão da “pré-instituição” animal a partir  das análises de Ruyer. Desde então, a noção de instituição já se
encontra na encruzilhada entre natureza e história,  o que coloca a necessidade,  para uma ontologia do mundo
percebido, de se repensar o conceito de natureza, problema que será radicalizado nos cursos sobre a dialética até ser
mais explicitamente trabalhado por Merleau-Ponty a partir de 1956-1957. 

60 Merleau-Ponty, M. L’institution…, p. 38
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para as duas palavras sublinhadas por Merleau-Ponty nessa definição: por um lado, o sentido é

depositado na experiência não a título de resíduo, mas como algo a ser continuado, que exige uma

sequência sem que ela esteja determinada de antemão; por outro lado, o acontecimento instituinte,

na medida em que estabelece certas dimensões e abre um campo, confere certa unidade a essa

sequência,  pois  é  em relação à  instituição  originária  que as  diferentes  retomadas desse sentido

sedimentado terão sentido, formarão uma história.

Assim, podemos já observar algumas características gerais da noção de instituição: trata-se

de um acontecimento que abre um campo, que estabelece na experiência um sistema de referências

que permite e exige sua continuação e no interior do qual se desenha uma historicidade que unifica

uma  multiplicidade  de  acontecimentos.  Se  a  instituição  é  indissociavelmente  o  instituinte  e  o

instituído, resta que esses dois componentes não coincidem, pois o instituído, ao mesmo tempo em

que perpetua a instituição, traz em si a possibilidade de reativação da força instituinte61 e é isso que

faz do tempo seu modelo — a instituição possui uma temporalidade própria que não se reduz a uma

série  contínua  de  instantes,  mas  é  um  tempo  de  imbricação  ou  encavalgamento  em  que  os

momentos temporais se encaixam e passam um no outro, uma espécie de “promiscuidade temporal”

que permite pensar uma “interioridade” do tempo em que passado, presente e futuro se encadeiam

sem que se trate de uma mímica do passado, como queria Guérin, ou de uma fulguração do futuro

no presente,  como queria Trotsky, mas uma “transtemporalidade originária” que se constitui  na

produtividade do presente que abre um porvir apoiando-se sobre o passado e estabelecendo entre

esses termos certa circularidade62.

No  entanto,  acreditamos  que  o  fato  de  que  a  instituição  apareça  como  um  “conceito

operatório” faz com que sua caracterização geral não baste para compreendê-la, sendo necessário

acompanhar  como Merleau-Ponty  a  elabora  progressivamente  através  de  diferentes  “ordens  de

fenômenos”. Esse movimento é, ao mesmo tempo, o que torna possível compreender a unidade do

curso e da própria  noção de instituição,  porque nele  se  manifesta  o entrelaçamento de história

pessoal, interpessoal e pública, entrelaçamento que é aquele da viragem ou da passagem contínua de

uma à outra63, ou seja, o fato de que a instituição é sempre abertura a outras instituições e que sua

61 Cf. Lefort, C. “Préface” in Id., Ibid., pp. 6-7
62 Cf. Bimbenet, E.  Nature et humanité: le problème anthropologique dans l'œuvre de Merleau-Ponty. Paris: Vrin,

2004, pp. 210-1: “Um presente, ao abrir uma dimensão nova de nossa experiência, não é uma criação absoluta nem
a simples repetição do passado: ele responde a esse passado, mas 'esquecendo-o', quer dizer, compreendendo-o a
partir  de si  mesmo e da nova dimensão que ele abre.  Além disso, essa produtividade do presente diz respeito
igualmente ao futuro: a nova dimensão só será compreendida sendo assumida através de uma dimensão inédita, por
uma fidelidade que será novamente infidelidade, uma memória que será esquecimento. Assim, o sentido se partilha
e se  comunica não  mantendo-se  fora  do tempo,  mas acordando-se a  uma temporalidade  de imbricação ou de
encavalgamento na qual os momentos do tempo se chamam e se respondem à distância”.

63 Cf. Belot, D. “'Un tableau de l'histoire humaine': Merleau-Ponty au-delà de Bergson”.  Archives de Philosophie,
2006/1 (t. 69), p. 92
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emergência não é ex nihilo, mas se dá no interior do instituído. No presente capítulo, limitamo-nos a

acompanhar tal articulação em seus primeiros momentos (história pessoal e interpessoal), deixando

o aprofundamento da ordem da história pública para o próximo capítulo.

α) Instituição vital e instituição de um sentimento

A primeira ordem considerada por Merleau-Ponty é também a que recebe tratamento mais

extenso. Isso se deve ao fato de que ela torna explícita essa característica essencial à instituição que

acabamos de indicar, isto é, o fato de que há certo elo intrínseco entre diferentes instituições uma

vez que, ao contrário do ato que surge  ex nihilo, toda instituição reenvia a uma outra instituição.

Assim, a instituição de um sentimento reenvia à instituição da sexualidade, a qual, por sua vez,

reenvia a  uma instituição vital.  Será,  com efeito,  esse “jogo” entre  diferentes instituições,  uma

reativando  e  transformando  a  outra,  que  nos  permitirá  pensar  em  uma  “história  pessoal”

propriamente dita.

Apoiando-se  nas  análises  de  Raymond  Ruyer  sobre  o  instinto,  Merleau-Ponty  acredita

encontrar  algo  como  uma  instituição  até  mesmo  na  animalidade  e  nas  funções  humanas  que

poderiam ser ditas puramente biológicas.  Na vida animal,  não encontramos apenas estruturas e

gestos inatos, mas é preciso reconhecer-lhe um meio, isto é, uma interação com o meio e com os

outros que molda seu comportamento, estabelece certas dimensões sobre as quais as condutas vão

se realizar — deve-se reconhecer uma “impregnação” do animal pelos seres vivos que o circundam

no início de sua vida e que faz com que seu comportamento não seja determinado a priori pelas leis

da espécie, mas possa, a partir de certos temas gerais inatos, desenvolver padrões de conduta por

meio  dessa  impregnação,  o  que  implica  uma  referência  ao  sentido das  situações.  Há  certa

plasticidade no instinto que faz com que ele não seja ligado a um objeto específico e possa ser

desencadeado por diferentes estímulos, inclusive estímulos que seriam, à primeira vista, estranhos

aos limites da espécie. Trata-se, em resumo, “[d]a instituição de um simbolismo primitivo entre os

animais:  uma estrutura originária  (os  sistemas orgânicos)  permite  a  sedimentação de diferentes

padrões pelos quais eventos ou situações mundanas são assimilados”64.

Essa instituição vital no caso dos animais, diz Merleau-Ponty, terá diversos ecos no homem.

Mas há aqui uma diferença fundamental: “não que o homem não tenha a instituição animal, mas do

64 Ferraz,  M.  S.  A.  Fenomenologia  e  ontologia  em  Merleau-Ponty.  Campinas:  Papirus,  2009,  p.  101.  Não
desenvolveremos em detalhe essa compreensão da animalidade,  mas indiquemos, de passagem, que o segundo
curso sobre a natureza oferece uma versão muito mais detalhada (e praticamente nos mesmos termos) da ideia de
animalidade exposta de maneira extremamente condensada no curso sobre a instituição. 
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uso que ele faz dela e que transforma verdadeiramente a instituição”65.  Embora a interação dos

animais com o meio e com os outros possa estabelecer certos padrões de comportamento que valem

como dimensões de sua experiência, resta que no caso do homem há uma verdadeira integração do

passado a uma nova significação, isto é, o passado, os acontecimentos fecundos, tornam-se matriz

simbólica que,  abrindo  um  campo,  inaugura  uma  investigação  ou  elaboração  indefinida  que

estabelece uma relação íntima entre o passado e o futuro, os quais fazem ecos um no outro. É esse

movimento  próprio  à  instituição  que  aparece  de  modo  exemplar  no  caso  da  instituição  da

sexualidade,  isto é,  primeiro na passagem do complexo de Édipo ao período de latência e,  em

seguida, na passagem à puberdade. 

No texto “O declínio do complexo de Édipo”, Freud fornece duas interpretações possíveis

para a passagem ao período de latência, isto é, para o período que marca um intervalo na evolução

da sexualidade infantil  até  o  início da puberdade.  A primeira  interpretação é aquela que vê no

declínio do complexo de Édipo uma maturação estritamente biológica, tal como os dentes de leite

caem com o desenvolvimento da dentição definitiva. Já a segunda vai conceber um ultrapassamento

pela experiência, na medida em que esta envolve, entre outras coisas, uma frustração contínua do

desejo infantil — assim, o complexo de Édipo “desaparece” por uma impossibilidade imanente, por

seu fracasso contínuo. Para Freud, as duas interpretações podem ser admitidas, pois, mesmo que

haja um “programa inato” — que seria a hipótese biológica —, deve-se atentar para a maneira como

esse  programa  é  elaborado.  Segundo  Merleau-Ponty,  com  essa  ideia  de  uma  “elaboração  do

programa inato” que conjuga as duas interpretações, Freud teria tido a intuição profunda de uma

“dialética concreta”: a impossibilidade imanente consiste no fato de que a criança, que percebe seu

corpo próprio por identificação com o corpo de seus pais, sofre necessariamente uma frustração

implicada na ruptura dessa unidade, quando seu corpo próprio se reduz a si mesmo (castração). A

estrutura edipiana é “vontade do impossível”,  prematuração, sexualidade imaginária que está em

contradição com sua imaturidade biológica. 

Como compreender, então, a instituição da puberdade? Não pode ser por um “programa

inato” do corpo, pois, embora o desenvolvimento fisiológico, hormonal etc., seja necessário, ele não

é suficiente, precisando ainda ser elaborado. Essa elaboração, diz Merleau-Ponty, não depende de

um  “calendário  corporal”,  mas  de  uma  dinâmica corporal  em  que  todas  as  experiências,  em

particular  as  aquisições  da  prematuração  do  período  edipiano,  intervêm.  “O  acontecimento

65 Merleau-Ponty, M.  L’institution…, p.  52. Encontramos aqui mais uma antecipação: esse diferente “uso” que o
homem faz da instituição animal se revela semelhante à ideia que Merleau-Ponty desenvolverá nos cursos sobre a
natureza de uma humanidade que se define como outra corporeidade por aprofundamento da negatividade da vida.
É que essas considerações sobre a instituição da sexualidade e da puberdade, no curso sobre a instituição, são fruto
de uma retomada das aquisições psicanalíticas dos cursos da Sorbonne, colocando em jogo alguns conceitos que
serão amplamente reaproveitados pelo fenomenólogo na elaboração da noção de carne.
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formador ou a instituição [não é] somente corporal nem somente psíquico, mas nexus de um e do

outro: o 'prematuro' está agora maduro, não segundo schedule [programa], mas quando os materiais

da conduta são realmente capazes de receber forma antecipada: [a] instituição [está] no cruzamento

de uma antecipação e de uma regressão”66. Assim, se o prematuro consistia em um desejo de prazer

imediato e infinito engendrando um objeto por identificação com o genitor do mesmo sexo e, por

isso mesmo, chocava-se com sua impossibilidade imanente, será preciso agora aprender a “tomar

distância” para chegar a esse prazer: a instituição da puberdade se encontra, pois, na “reativação de

tudo isso (…) [com] retomada do problema edipiano e deslocamento a [um] objeto que seja objeto:

[um]  ser  vivo  de  outro  sexo  exterior  à  família”67.  Vê-se,  então,  que  o  complexo  de  Édipo  é

instituição originária, isto é, matriz simbólica que inaugura uma busca e que pode ser retomada e

transformada, mas nunca inteiramente ultrapassada: a puberdade,  enquanto instituição,  reativa a

força instituinte da fase edipiana ao retomar seu  problema, dando-lhe uma nova resposta. Aquilo

que é próprio à instituição humana é justamente um passado que cria uma questão e faz dela uma

situação indefinidamente aberta, suscitando sempre novas respostas, de modo que o porvir é sempre

um aprofundamento do passado. Toda instituição retoma uma instituição prévia que colocou uma

questão,  ou seja,  era sua antecipação — reativando esse problema, ela a descentra e a recentra

novamente em torno de um novo eixo, estabelecendo um novo sistema diacrítico de redistribuição

dos valores. Mas é preciso notar que tanto a questão quanto a resposta não possuem um modo de

existência psicológico: “são dimensões do campo, nas quais todo vivido se distribui, mas que não

são vividas por si mesmas”68. Nem a instituição nem o passado reativado nem o futuro antecipado

são conteúdos de consciência, trata-se, ao contrário, de um horizonte ontológico, de um sentido

diacrítico e aberto que se inscreve e se encarna na experiência — ou, segundo os termos-chave de

1953, trata-se de  níveis ou normas de estruturação da experiência, níveis que lhe dão uma forma

(figura sobre fundo) em que o sentido é essa própria configuração, o desvio em relação ao nível.

Em  suma,  se  o  amor  absoluto  da  infância  era  uma  antecipação,  o  que  é  decisivo  na

experiência adquirida no período de latência é a história edipiana como abertura de um registro em

que todo o resto vai se inscrever, pois, se o declínio do Édipo resultava de sua impossibilidade

imanente, “o começo da puberdade será possibilidade imanente de relação com outrem, com todos

os seus componentes arcaicos (estado do Édipo e traumas), nocionais (significações e técnicas de

vida adquiridas)”69. Assim, conclui Merleau-Ponty, a instituição é real e jamais terminada. Ela é real

na medida em que se opera nela uma mudança efetiva: a história adulta não é simples substituto da

66 Id., Ibid., p. 56
67 Id., Ibid., p. 57
68 Id., Ibid., p. 58
69 Id., Ibid., p. 60
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história infantil recomeçada, como se o presente fosse mímica do passado. Mas ela jamais pode ser

terminada, porque “essa 'realidade', essa 'Endstiftung' retoma uma 'Urstiftung' e, por essa razão,

jamais é um começo absoluto, prolonga e 'interpreta' o modo inicial do Édipo e, portanto, não o

apaga”70. Mesmo a puberdade “normal” é incompleta, ela não elimina totalmente a prematuração,

tampouco a  possibilidade  de  regressão,  porque ela  não  é  uma realidade  fechada  que  sucede à

“instituição falha” edipiana,  não é fim da história,  mas abertura de uma  outra história  — que,

contudo, ainda é a mesma história — que será igualmente busca, questão: a história amorosa. 

Chegamos, enfim, à instituição do sentimento propriamente dita. São conhecidas as críticas

que Proust tece ao amor ao longo de todos os volumes de Em busca do tempo perdido: para ele, o

amor é puramente subjetivo, loucura, construção imaginária fundada sobre a miragem do outro, na

medida em que o outro só é  desejado enquanto ausente ou inacessível  — em suma, o amor é

impossível,  ele  não  possui  realidade.  Merleau-Ponty  admite  que  essas  críticas  são  justas  e,  no

entanto,  elas  não esgotam a questão:  o  próprio Proust,  diz  Merleau-Ponty,  “entrevê  que isso é

apenas metade da verdade”71. Vejamos mais de perto essa “metade” da verdade que Proust explicita,

a fim de ver como aí se esboça, em filigrana, a outra “metade” que ele apenas entrevê.

Segundo Proust72, o amor está necessariamente condenado ao fracasso, uma vez que há uma

inadequação entre o objeto que ele se dá e a verdadeira busca que o motiva secretamente, isto é, o

encontro absoluto com outrem. Assim, eu desejo o outro na medida em que, sendo ele inacessível a

mim, construo dele uma imagem que encarna um universo radicalmente estranho ao meu e que é

uma espécie de fixação contingente do amor absoluto em um indivíduo particular. É por isso que

Merleau-Ponty pode dizer a respeito do amor do narrador por Albertine que “ele ama nela o Outro,

uma generalidade”73, generalidade que ultrapassa fatalmente todas as suas fixações particulares, de

sorte  que  a  Albertine  amada  pelo  narrador  não é  a  Albertine  “empírica”,  mas  uma construção

fantástica e imaginária que, no limite, não existe. Daí que o narrador ponha tantas vezes em dúvidas

seu amor: “esse amor ciumento e de sofrimento resulta de que o próprio narrador duvida de sua

capacidade de amar: [ele] sabe da generalidade de seu amor”74, de modo que se estabelece aqui uma

relação especular que está na origem do caráter propriamente “ciumento” da relação: duvidando de

sua capacidade de amar, ele duvida que seja amado por Albertine. E, de fato, diz Merleau-Ponty, o

amor comporta  sempre um elemento de incerteza e  a  dúvida é  fundada nas “intermitências  do

coração”, na generalidade e na contingência do amor, pois, para que não pudéssemos duvidar, “seria

70 Id., Ibid., p. 61
71 Id., Ibid., p. 64
72 Apoiamo-nos  aqui  no  comentário  de  Annabelle  Dufourcq  em  Merleau-Ponty:  une  ontologie  de  l'imaginaire.

Dordrecht: Springer, 2012, pp. 264 et seq.
73 Merleau-Ponty, M. Op. cit., p. 68
74 Id., Ibid., p. 69
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preciso  necessidade desse  amor,  i.e.,  que  não  tivéssemos  corpo,  generalidade,  passado,

subjetividade — que esse amor visasse o outro mesmo, se passasse nele, e não em nós”75.

Ora, mas disso pode-se concluir que o amor não possua realidade? Não se trata, antes, de

uma ilusão do imediato que faz com que percamos de vista uma realidade transfenomenal? É certo

que o amor não pode ser uma realidade positiva — e, nesse sentido, é ilusão —, mas ele é ainda

uma realidade,  mesmo que seja  uma realidade  negativa,  pois  o próprio desejo por  um outro é

contraditório, mas real a esse título, na medida em que inaugura um drama que será real: 

“afinidade” do amor pelos corpos: enquanto os corpos são vida instituída, olhar,
existência exposta a outros, que pode ser amada por outros e nos dá a ilusão de
poder  possuir  tudo  isso.  É  ilusão:  pois  eles  só  são  tudo  isso  enquanto  não
possuídos. Mas a ilusão está na realização, não no projeto que é real pelo fato de
que  nos  tornamos  realmente  o  outro,  que  ele  nos  invade.  Não se  ama  uma
pessoa, não se ama um corpo, ama-se uma vida estabelecida em um corpo76. 

Ora,  enquanto  realidade  negativa  e  alienação  estabelecendo  relação  especular  de  projeção  e

introjeção, o amor possui de fato um caráter ilusório — mas o erro de Proust está em ver nele

apenas a ilusão, desconsiderando essa presença negativa do ser amado no amante que provoca o

sofrimento, a sensação de falta, o ciúme etc.. É certo que o amor, tomado individualmente, está

condenado ao fracasso, porque ele é um projeto irrealizável de união absoluta com outrem. Mas

esse fracasso só é completo porque Proust supõe a possibilidade, pelo menos ideal, de um sucesso

completo. É preciso, ao contrário, pensar o amor como instituição, ou seja, como uma questão que

vai se desenvolvendo através de diferentes respostas, dando a essas múltiplas tentativas a unidade

de um campo: “o fracasso de cada um desses momentos tomados individualmente é sobrepujado

por sua integração em uma mesma busca: de fato, nenhum põe fim nela, mas todos se tornam uma

variação engendrando sentido  num sistema diacrítico,  um enriquecimento”77.  Essa  busca,  como

vimos na análise da puberdade, é aberta a partir da retomada do problema edipiano, que é aquele da

união com outrem: é o próprio fracasso do Édipo que, instituindo a sexualidade e a vida amorosa na

puberdade, permanece aqui como uma estrutura fecunda ou matriz simbólica que exige um porvir e

unifica, em sua própria diferença, todas as tentativas de resposta que a existência dá a essa questão.

E é justamente o amor como instituição — e,  portanto,  como história  ou busca — que Proust

entrevê na sucessão dos amores que, não obstante semelhantes na estrutura de seu fracasso, vão se

diferenciando internamente e assim se unificando na medida em que são variações de uma mesma

interrogação:  o  amor  de  Swann  por  Odette,  do  narrador  por  Gilberte,  Mme.  de  Guermantes,

75 Id., Ibid., p. 70
76 Id., Ibid., p. 66
77 Dufourcq, A. Op. cit., p. 276
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Albertine... É que “a análise do amor em Proust mostra essa 'simultaneidade', essa cristalização do

passado  e  do  porvir,  do  sujeito  e  do  'objeto',  do  positivo  e  do  negativo  um no  outro.  (…)  É

impossível pretender que o amor presente seja apenas um eco do passado: o passado, ao contrário,

faz figura de preparação ou premeditação de um presente que tem mais sentido que ele, embora se

reconheça nele”78.

β) A instituição de uma obra

O tratamento da instituição de uma obra e, em seguida, da instituição de um saber revelará o

campo da cultura, realizando, assim, a passagem da história pessoal para a história pública por meio

disso que Merleau-Ponty chamará de “instituição coletiva”. Já o exemplo da obra de arte mostra

que, entre história pessoal e pública, não se trata absolutamente de uma alternativa, pois, se de um

lado o ato de pintar se relaciona com a história pública ao retomar uma tarefa ou um telos pictórico

herdado da tradição,  resta que a inserção do pintor  na instituição coletiva da pintura é um ato

pessoal. É que “a lógica da empreitada coletiva simultaneamente se faz valer n[a] obra individual

que nela toma lugar e é recriada por ela. Como, no interior d[a] obra individual, cada obra procede

das precedentes e não pode ser deduzida delas, recria o todo”79.  Mas dizer que uma instituição

pessoal como uma obra retoma uma instituição coletiva, que é a história da pintura, implica certo

tipo de relação entre o todo e as partes, ou melhor, certo modo de presença do todo nas partes que

deve ser elucidado se quisermos compreender de que maneira se entrelaçam aqui história pessoal e

pública.

O que esse modo de presença do todo nas partes nos mostrará é que há uma lógica cega na

história  da  pintura,  isto  é,  uma  lógica  que  se  cria  caminhando  e  que  é,  portanto,  indireta  e

inacabada: indireta, pois há certa teleologia do conjunto, mas sem posse de um fim; inacabada, pois

o telos atingido não se fecha em si mesmo, mas é matriz simbólica, aparece como caso particular a

ser  generalizado.  Ora,  diz  Merleau-Ponty,  só  a  noção  de  instituição  é  capaz  de  exprimir

filosoficamente esse sentido como abertura de um campo no interior do qual pode-se descrever

fases, isto é, tentativas sistemáticas que possuem a unidade de um campo80.

Merleau-Ponty começara sua análise pelo comentário feito por Erwin Panofsky acerca da

criação da perspectiva planimétrica. Trata-se de um exemplo “mais fácil”, situado na ordem da

história  coletiva,  na  medida  em  que  esta  é  a  história  dos  estilos  ou  procedimentos  imitáveis,

78 Merleau-Ponty, M. L’institution..., p. 124. Esse desenvolvimento entrelaçado da noção de instituição e da dimensão
de passividade já estabelece, como é possível ver nessa citação, as bases da compreensão do tempo que Merleau-
Ponty procurará trabalhar no fim dos anos 1950, isto é, a noção de simultaneidade ou presente vertical.

79 Id., Ibid., p. 78
80 Cf. Id., Ibid., p. 79
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participáveis,  isto  é,  sedimentados.  Assim,  a  análise  deverá  partir  dessa  ordem superficial  para

atingir uma ordem mais profunda, que é a da história individual.

Panofsky vai distinguir três momentos essenciais na história sinuosa que leva à criação da

perspectiva planimétrica no Renascimento81. Em primeiro lugar, a perspectiva natural da pintura

antiga, que se definia como perspectiva angular: ali, a grandeza aparente se definia em função do

ângulo  visual,  e  não da distância  entre  o olho  e  o objeto,  na medida  em que a  pintura  antiga

trabalhava com um campo esférico de acordo com o oitavo teorema de Euclides. Esse modo de

expressão  do espaço  estaria  ligado  ao  fato  de  que,  na  Antiguidade,  não  havia  uma concepção

substancial do espaço, de modo que ele era pensado como um  Aggregatraum,  e não como um

continuum — o mundo antigo era concebido como uma realidade descontínua e finita em que havia

heterogeneidade entre os corpos e os lugares, de modo que o espaço era apenas “o que restava”

entre os corpos.  Daí que as pinturas antigas  possuam um caráter quase onírico,  essencialmente

instável, pois a projeção esférica era marcada por uma diversidade de eixos de fuga. Em segundo

lugar,  há  uma  espécie  de  recuo na  Idade  Média:  parece  haver  algo  como  um “abandono”  do

problema  da  perspectiva  que  se  manifesta  pela  assimilação  de  influências  orientais:  o

escalonamento em profundidade é suprimido,  dando lugar  à  justaposição no plano de alturas  e

larguras, de formas que se destacam sobre um fundo de ouro ou estanho. Em outras palavras, a

superfície do plano se torna maciça, preenchida, e não mais atravessada pelo olhar, de modo que os

elementos da imagem perdem sua relação de movimento e de expressividade.  No entanto,  esse

“recuo” vai revelar-se mais como um desvio [détour], visto que os objetos se inserem no ritmo da

cor e do ouro, resultando em uma unidade colorida ou luminosa. Segundo a análise de Panofsky,

isso está relacionado essencialmente ao neoplatonismo cristão que concebe o espaço como luz:

desde então, o mundo se torna um continuum, um fluído homogêneo, ainda que não mensurável, de

modo que, após a perda da relação de expressão entre as figuras, a linha acaba por constituir-se

como um meio de expressão sui generis. Assim, esse desvio é justamente o que tornará possível o

aparecimento de um terceiro momento, que é a perspectiva renascentista, pois o que se instaura aqui

é a possibilidade de constituir um espaço sistemático, contínuo e anterior aos objetos em que há

“relação constante entre altura, largura e profundidade e determinação unívoca de grandeza aparente

a partir de dimensões do objeto e de sua distância em relação ao olho”, com o ponto de fuga único

permitindo “estabilidade, consequência, compossibilidade e racionalidade”82. E é aqui que Panofsky

vê nessa invenção um ponto de maturidade antecipando o criticismo kantiano: na medida em que a

perspectiva é concebida como uma “visão através” (segundo os termos de Dürer, item perspectiva

81 Para o que se segue, cf. Id., Ibid., pp. 80 et seq.
82 Id., Ibid., p. 83



46

ou Durchsehung), a superfície do quadro não é um objeto para si, mas como uma janela que abre

para  um  mundo  infinito,  matematizado  e  objetivo,  dando  a  verdade  das  relações  entre  a

subjetividade (o ponto de vista ligado ao ponto de fuga único) e a objetividade do mundo exterior. 

Qual o interesse dessa análise para Merleau-Ponty? Em primeiro lugar, Merleau-Ponty vai

destacar certa unidade da história da pintura que transparece no texto de Panofsky, unidade de um

problema  —  aqui,  a  expressão  do  espaço  —  que  lhe  confere  certa  racionalidade.  Mas  essa

racionalidade está misturada ao acaso, dando lugar a desvios e soluções indiretas. Assim, o erro de

Panofsky é insinuar uma espécie de “astúcia da razão” ao considerar a perspectiva planimétrica

como  um  ponto  de  maturidade.  Ao  contrário,  diz  Merleau-Ponty,  a  perspectiva  não  é  “mais

verdadeira” que outras expressões do espaço, ela é um procedimento e não a própria pintura — a

prova  disso  é  que  nenhum  pintor  se  limita  a  aplicá-la  e  nem  mesmo  a  aplica  inteiramente.

Retomando um termo de Pierre Francastel, Merleau-Ponty dirá que ela é uma “escolha estético-

social, e não lei da natureza ou mesmo aquisição de uma consciência pictórica crítica que seria

última”83. Mas, se é assim, então permanece a questão do sentido do processo: a análise de Panofsky

mostra que esse sentido existe, mas, contra sua interpretação “criticista”, é preciso compreendê-lo

como um sentido aderente às investigações concretas, à própria prática pictórica, e não como um

sentido ideal, fechado em si mesmo. Assim, se há “escolha”, resta que o pintor não sabe sua razão:

“o ‘motivo’ é certo desvio [écart] em relação a certa ‘norma’”, e não posse de um fim, de modo que

“escolha [significa]  apoiar-se em uma das  nervuras  de um mundo pictórico dado,  fazer  dela  o

princípio de um tipo de expressão, que, por sua vez, sofrerá o mesmo devir”84.

Mas, então, como a noção de instituição é capaz de exprimir filosoficamente esse sentido? É

precisamente a expressão criadora de uma obra — tal como Merleau-Ponty a concebia em textos

como  La prose du monde,  nos quais, lembremos mais uma vez,  a noção de instituição faz sua

estreia na filosofia merleau-pontiana —, isto é, a instituição individual da pintura, que nos permite

compreendê-lo.  Lembremos85,  rapidamente,  que  ali  a  expressão  criadora  surgia  sempre  como

diferenciação no interior de um sistema simbólico ou expressivo, isto é, como uma dobra no tecido

da linguagem que reanimava a totalidade ao instituir, através da investigação do mundo sensível e

da  tradição,  uma deformação  coerente,  isto  é,  uma  diferença  que  descentrava  e  recentrava

simultaneamente o sistema simbólico em questão. Com isso, tornava-se possível compreender a

existência de uma história da pintura que não se reduzia à “historicidade de morte” do museu —

isto é, à sucessão das obras —, mas se constituía como “historicidade de vida”, isto é,

83 Id., Ibid., p. 84
84 Id., Ibid., pp. 85, 86
85 Sobre isso, permitimo-nos reenviar a nosso artigo “Literatura e historicidade em Merleau-Ponty”. Revista Exagium,

v. 14, 2015, pp. 4-23
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aquela que habita o pintor no trabalho, quando ele ata em um único gesto a
tradição que ele retoma e a tradição que ele funda, aquela que o reúne de um só
golpe a tudo o que já se pintou no mundo, sem que ele tenha que deixar seu
lugar, seu tempo, seu trabalho abençoado e maldito e que reconcilia as pinturas
enquanto  cada  uma  exprime  a  existência  inteira,  enquanto  são  todas  bem-
sucedidas86. 

Ora, é justamente essa “historicidade de vida” que nos permite compreender o fenômeno essencial à

instituição  que  liga  história  pública  e  pessoal:  trata-se,  como  diz  David  Belot87,  de  um

desdobramento [dédoublement] em que se entretecem a história da pintura e a história de cada um

dos pintores em seu trabalho expressivo. É assim que Cézanne, por exemplo, reencontra o problema

da perspectiva planimétrica  de Dürer  e  Da Vinci  e,  no interior  de sua  própria  interrogação do

visível,  dá outra solução ao problema do espaço que se colocava no Renascimento:  é que “[a]

relação do pintor com [a] pintura total e sua história [deve] ser compreendida pela relação de uma

parte de sua obra ao resto: há uma racionalidade pictórica como há uma racionalidade da obra de

um  pintor,  racionalidade  não  de  acabamento,  mas  de  'investigação'”88.  A pintura  é,  pois,  uma

interrogação e é a esse título que ela constitui uma história, na medida em que ela abre um campo

que suscita e unifica uma multiplicidade de respostas, as quais, por sua vez, surgirão como novas

matrizes simbólicas suscitando uma continuação da investigação do visível que é a pintura — e,

com  isso,  pode-se  compreender  a  viragem contínua  da  história  privada  em  história  pública

implicada na noção de instituição, pois é em sua própria história, em sua própria investigação que o

pintor reencontra a história da pintura, a qual, enquanto sistema diacrítico, será transformada por

essa  instituição  singular,  abrindo  um novo  horizonte  de  investigação.  Trata-se,  enfim,  de  uma

racionalidade que se cria caminhando, de uma lógica indireta e inacabada que, ao mesmo tempo em

que, ao abrir um campo, institui um telos pictórico que não equivale à posse de um fim, faz com que

esse  telos,  ao ser alcançado, apareça como um caso particular a ser generalizado e continuado.

Assim, torna-se possível ver como a instituição coletiva prolonga a história pessoal, como elas se

entretecem e não constituem mais alternativa: “instituição de uma obra, como de um amor, [quer

dizer] sentido como significação aberta, desenvolvendo-se por gemulação, viragem, descentramento

e recentramento, zigue-zague, passagem ambígua, com uma espécie de identidade do todo e das

partes, do começo e do fim”89.

γ) A instituição de um saber

86 Id., Signes, p. 79
87 Belot, D. Art. cit., pp. 91-2
88 Merleau-Ponty, M. L'institution..., p. 86
89 Id., Ibid., p. 87
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Tanto a  instituição de  uma história  pessoal,  analisada  a  partir  da puberdade e  do amor,

quanto a de uma obra mostram certa racionalidade que se faz através da contingência, abertura de

um campo que unifica uma multiplicidade ligando acontecimento e essência. No entanto, isso tudo

pode parecer uma forma segunda de racionalidade e de unidade quando se considera o saber, isto é,

a verdade  stricto sensu, que integra e anula as precedentes: “aqui, não é preciso reconhecer duas

ordens, [a] ordem do acontecimento — e [a] ordem da essência ou do sentido puro, [verdade de]

adequação, o lógico?”90 Se for assim, será preciso dizer que a instituição não passa de psicologia e

que a verdade e o saber não seriam instituídos, porque remeteriam a uma ordem atemporal, a um

mundo  inteligível  independente  da  história.  É  justamente  essa  ideia  que  os  conceitos  de

tradicionalidade (Husserl)  e  verdade  estrutural (Wertheimer)  permitem  pôr  em  questão,

reconduzindo o domínio da significação à dinâmica da instituição: “mas o verdadeiro, a essência,

não seriam nada sem o que conduz a eles. Há sublimação, não ultrapassamento em direção a uma

outra ordem. O λέκτον não está apoiado em um λόγος independente do ‘mundo estético’”91. É isso

que precisamos entender para que a noção de instituição ganhe toda sua amplitude teórica,  em

especial na revelação do que constitui o campo da cultura em sua especificidade. 

Diferentemente  de  seu  procedimento  em  La  prose  du  monde — em  que  a  análise  do

algoritmo sucedia a da linguagem em sua unidade e diferença em relação à pintura —, Merleau-

Ponty  se  concentra  aqui  unicamente  naquilo  que  constituiria  o  “saber  exato”,  tomando  como

exemplo típico o caso da geometria. Mas, de maneira análoga ao tratamento da instituição de uma

obra, é preciso notar que a tradicionalidade do sentido exige a consideração da articulação de dois

níveis: por um lado, a instituição individual do verdadeiro e, por outro lado, sua instituição supra-

individual. A primeira deverá mostrar que o acontecimento da invenção ou da apreensão do sentido

não é acesso a um subsistente, isto é, à ordem do em si; a segunda, por sua vez, deverá mostrar que

a tradicionalidade é o núcleo da historicidade justamente na medida em que, pela sedimentação, cria

a aparência da ordem do em si. Essa historicidade do saber não pode ser pensada no modo quase

plotiniano de Brunschvicg, mas no interior de uma filosofia da cultura, pois esta se define como um

campo ideológico, abertura à  ideia no sentido kantiano, isto é, como tarefa infinita a ser sempre

retomada.  Essa  ideia,  ao  mesmo  tempo  em que  não  é  possuída  por  ninguém,  estabelece  uma

teleologia no interior do campo, que só existe efetivamente em cada uma de suas instituições na

medida em que estas a fixam, embora nenhuma possa fixá-la inteiramente. Assim, a ideia, enquanto

campo,  não contém efetivamente aquilo que vai  se  desenvolver  aí,  mas,  ao mesmo tempo,  ela

90 Id., Ibid., p. 89
91 Id., Ibid., p. 90
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estabelece uma teleologia cujo desenvolvimento não é retilíneo, mas em zigue-zague, retomando e

reativando de outra forma aquilo que foi instituído. Como diz Merleau-Ponty, “não há um mundo

inteligível, há uma cultura”92, isto é, aparelhos de conhecimento (falas, livros, obras) que abrem um

campo ideológico  — e  é  isso  que  a  ideia  de  tradicionalidade  como  esquecimento  das  origens

permite  pensar,  na medida  em que implica,  por  um lado,  o  duplo aspecto da instituição como

Urstiftung e Endstiftung e, por outro lado, a ideia de sedimentação, isto é, “traço do esquecido e,

por isso mesmo, apelo a um pensamento que se apoia sobre ele e vai mais longe”93.

No entanto, pergunta-se Merleau-Ponty, se não há um sistema de essências atemporais nem

uma subjetividade transcendental pré-pessoal, nós não somos, então, reenviados às “consciências”

com seus “objetos intencionais” correlatos de seus “atos”? E, se é assim, como dar conta desse

trabalho ou dessa gênese do sentido que ultrapassa a consciência individual e parece levar uma vida

“autônoma”? Assim, ou o “campo” é um objeto intencional da consciência presente ou ele não

passa de ilusão retrospectiva pela qual eu projeto no passado os objetos intencionais que outras

consciências produziram. Ora, esse dilema é próprio da filosofia do entendimento — que, a bem da

verdade, permanece não-filosofia enquanto admite apenas uma pluralidade de consciências, cada

uma com significações correspondentes e operando paralelamente, sem mediação nem interação.

Mas  isso,  diz  Merleau-Ponty,  “é  permanecer  na  Selbstverständlichkeit do  Cogito  que  deve  ser

fundada: como é possível que eu acredite atingir cogitatum universal? e em particular compreender

os outros, a história? É preciso que nos pensemos substituíveis, por troca, que meus objetos sejam

fundados a exigir o assentimento dos outros e os deles o meu. Que estejamos inseridos em um

mesmo mundo e não titulares de objetos intencionais homólogos”94. Em outras palavras, enquanto a

filosofia não considerar uma verdadeira intersubjetividade, não buscar o solo comum que oferece a

mediação das relações interpessoais, ela estará destinada a passar ao largo do problema da verdade e

da história. Assim, se retornarmos ao campo da geometria, é preciso dizer que ele não é objeto de

Tales nem de seus sucessores, mas está na intersecção das duas visadas, ele é a charneira que faz

com que eles falem da mesma verdade, assim como o mundo percebido é o mesmo para todos. Nós

92 Id.,  Ibid., p.  98. Essa ideia de cultura como campo ideológico faz eco ao que Merleau-Ponty tratara no curso
anterior (Le problème de la parole, inédito) e que será retomado no seu curso de 1959-1960 sobre  A origem da
geometria de Husserl, a saber: o fato de que a subsistência da idealidade para além de toda comunicação efetiva —
e, portanto, independentemente de qualquer sujeito — “não põe o ser ideal fora de toda fala e nos obriga apenas a
introduzir  uma mutação essencial  da fala  que é a  aparição do escrito.  É ele  quem (…) evoca uma fala total,
metamorfoseia definitivamente em ser ideal o sentido das falas e transforma, além disso, a sociabilidade humana”
(Id.,  Résumés  de  cours.  Collège  de  France  1952-1960.  Paris:  Gallimard,  1968,  p.  166).  A escrita  produz  as
idealidades lógicas por um processo de sublimação que garante sua onitemporalidade, de modo que a afirmação da
historicidade do saber não implica um relativismo, mas uma concepção “estrutural” da verdade, “no sentido de um
campo comum às diversas empreitadas do saber” (Id., L'institution..., p. 125). Esse aspecto será desenvolvido mais
adiante.

93 Id., Ibid., p. 99
94 Id., L'institution..., p. 102
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não existimos um diante do outro,  mas um  para o outro,  na medida em que meus objetos são

trabalhados pelos outros, são também seus objetos graças a sua espessura, a sua dupla estrutura de

horizontes.

Então, se o campo não se reduz a objeto intencional, como ele unifica sua multiplicidade?

Como vimos, a noção de instituição implica uma não-coincidência entre o instituinte e o instituído,

o que, a partir do que a arte e a linguagem já revelam, equivale a dizer que a expressividade implica,

por princípio, um excesso do que há por dizer sobre aquilo que é dito, dado o jogo de remissões que

se instaura na obra, a abertura a horizontes indeterminados de sentido — a fala é sempre uma dobra

no imenso tecido da fala. Assim, cada obra, ao retomar o passado e reestruturá-lo, introduz uma

diferença, incide na própria ideia, uma vez que opera um desvio ou uma torção em todo o sistema;

no mesmo movimento, ela abre um novo futuro, não se fecha sobre si mesma, mas é promessa e

exigência de novas obras, de novas tentativas de expressão. 

É, portanto, essencial à arte desenvolver-se, isto é, ao mesmo tempo modificar-
se e, como diz Hegel, “retornar a si mesma”, portanto, apresentar-se sob a forma
de história,  e o  sentido do gesto expressivo no qual  fundamos a unidade da
pintura é, por princípio, um sentido em gênese. O advento é uma promessa de
acontecimentos. A dominação do uno sobre o múltiplo na história da pintura,
como a que  encontramos no  exercício  do  corpo  percipiente,  não consome a
sucessão em uma eternidade: ao contrário, ela exige a sucessão, ela precisa dela
ao mesmo tempo em que a funda como significação95. 

Desde então, diz Merleau-Ponty, enquanto abertura de um campo, a instituição nos oferece esse

estranho fenômeno em que receber é dar e dar é receber: por um lado, a instituição originária dá ao

futuro aquilo que ela não tem, porque ela é o princípio de uma investigação que é simultaneamente

a mesma e  outra; por outro lado, o futuro só recebe aquilo que ele mesmo traz, uma vez que sua

criação é  sempre  reativação e  que através  das  investigações  precedentes  o  criador  percebe  um

movimento em direção à sua própria investigação — de modo que a história é ao mesmo tempo

história retrospectiva (donde a ilusão de um “progresso”) e metamorfose.

E  isso  vale  a  fortiori para  a  historicidade  do  saber.  É  que,  diz  Merleau-Ponty,  “há

verdadeiramente  movimento  retrógrado  do  verdadeiro  (e  não  somente  efeito  retroativo  da

descoberta do verdadeiro)”96. A aritmética não continha a álgebra, assim como o tronco de árvore

não  tinha  raios  iguais  antes  da  invenção  da  geometria  —  tudo  isso  só  faz  sentido

retrospectivamente, na ordem do après coup. A ordem das essências é efeito da sedimentação, do

esquecimento das origens e é, portanto, uma ilusão retrospectiva que implica não a passagem ao

intemporal, mas a aparição de um tempo da verdade que é a temporalidade propriamente humana

95 Id., Signes, p. 87
96 Id., L’institution…, p. 91
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enquanto, através da produtividade da linguagem e dos aparelhos simbólicos, a humanidade institui

uma cultura. Desde então, a ideia de verdade estrutural, que Merleau-Ponty retoma de Wertheimer,

se esclarece:

O ponto de partida existencial, a estrutura da figura, é de fato ultrapassado. Mas
o  sentido  “generalizado”  que  se  apreende  dessa  estrutura  ainda  é  estrutura,
embora mais formalizada (eis por que ele mesmo será ultrapassado, portanto, só
é  essência  relativamente)  e  nisso  ele  retém  “em  sua  profundidade  viva”  a
estrutura inicial, não a título de fato constatado, einmalig, mas como aquilo em
que se fez a idealização; [em outras palavras], a significação está apoiada não
em [uma] base de percepções (como fatos individuais existentes), mas no mundo
percebido  em  geral;  ela  permanece  no  campo  aberto  pelas  primeiras
idealizações97.

Desse modo, a álgebra formalizada de fato tem mais sentido que a aritmética (pois é uma nova

estruturação do campo que o reorganiza), mas não a ultrapassa inteiramente, ela é e permanece

aritmética  generalizada,  não  significa  nada  sem  a  aritmética.  Há,  portanto,  um  encaixe

[emboîtement] das visões perspectivas, mas não de todas elas em um saber absoluto que se fecharia

sobre si mesmo. A história do saber se contrai sobre si mesma à medida que avança, ela anda,

segundo Merleau-Ponty, como os caranguejos, olhando sempre para o passado sem chegar a ver

frontalmente o mundo das ideias; e, reciprocamente, a primeira démarche demonstrativa abriu um

campo ao qual as seguintes sempre pertencerão, uma vez que esse campo era inauguração de uma

ideia, de uma tarefa infinita a ser retomada.

*

É significativo que o movimento que anima o curso sobre a  instituição desemboque na

noção de cultura e exija mesmo a ideia de se pensar uma “filosofia da cultura”. Com efeito, se a

noção de instituição descende inegavelmente da Stiftung husserliana e, como mostrou Larison em

um artigo recente, deriva também da tradição sociológica francesa98, é preciso acrescentar que essa

ênfase na cultura introduz mais um elemento em sua “árvore genealógica”, a saber: a antropologia

culturalista americana, extensamente comentada por Merleau-Ponty em seus cursos na Sorbonne. A

necessidade de se pensar o movimento próprio à instituição como uma dinâmica de viragens do

pessoal  ao  público  faz  eco  ao  problema  culturalista  por  excelência,  ou  seja,  a  integração  do

individual e do social  tornada possível pela cultura enquanto termo mediador. Essa perspectiva,

97 Id., Ibid., pp. 94-5
98 Cf. Larison, M. “Stiftung et pensée du social: à propos de la phénoménologie merleau-pontienne de l’institution” in

Chiasmi International, 18, pp. 363-376
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segundo Merleau-Ponty, possui pelo menos dois grandes méritos. Em primeiro lugar, ela permite

conjugar psicanálise e sociologia na medida em que supera os termos em que o problema se punha,

por exemplo, no debate entre Malinowski e Jones: com efeito, não se trata mais de perguntar se os

aspectos  sociológicos  são  causa  dos  aspectos  psíquicos  ou  vice-versa,  porque  agora  ambos  se

integram em um sistema e são, se quisermos manter esses termos, simultaneamente causa e efeito

um do outro. Em segundo lugar, ela torna possível o ultrapassamento do conceito de “consciência

coletiva” que impregnou a sociologia francesa desde Durkheim, uma vez que “ela visa não uma

entidade hipotética, mas os fatos, as realizações humanas, a impregnação de suas intenções que

marca  todas  as  suas  criações  (visível  inclusive  na  paisagem,  profundamente  transformada pelo

homem)” e constitui, portanto, “uma concepção intersubjetiva (identificação de cada indivíduo aos

outros)”99 que busca compreender as redes complexas de relações e interações que ligam indivíduo

e  sociedade  em  que  esses  dois  termos  se  articulam  internamente  sem  perder,  contudo,  certa

autonomia nem imobilizar-se em um quadro estático de determinações recíprocas. Em suma, diz

Merleau-Ponty, “a meta que procuramos é mostrar que entre a vida psíquica e a vida coletiva ou

social  existe uma mediação, um meio: é a cultura” — daí a importância, tanto para a psicanálise

quanto para o culturalismo, das relações e dos complexos familiares: não porque eles constituiriam

um fatum que determinará a vida do indivíduo adulto, mas porque constituem certa infraestrutura e

porque “as relações crianças-pais são uma iniciação às relações inter-humanas e a todas as relações

sociais tais como se realizam nos adultos dessa sociedade”100. 

Essa retomada do culturalismo por parte de Merleau-Ponty é um aspecto importante não

somente para a compreensão do que está em jogo na noção de instituição, mas também para que

possamos adentrar, enfim, o problema da história pública e compreender os motivos que levaram

Merleau-Ponty a privilegiar o debate com a obra de Lévi-Strauss para o tratamento desse problema.

É sobre isso que deveremos nos debruçar agora a fim de elucidar como a noção de instituição

permite,  por um lado, a formulação de uma nova concepção de história e temporalidade e,  por

outro, a conjugação das perspectivas supostamente antagônicas de gênese e estrutura.

99 Merleau-Ponty, M., “L’enfant vu par l’adulte” in Psychologie et pédagogie de l’enfant, pp. 129-30. Não por acaso,
o problema por excelência de uma “metafísica da história”, posta como horizonte do curso sobre a instituição, se
colocará  nos termos  da célebre  fórmula de  Marx:  “Problema da metafísica da  história:  como a  mediação das
relações pessoais pelas coisas é possível? estatuto da Vernunft em relação à ‘Natureza’” (Id., L’institution…, p. 48n)

100 Id., “Les relations avec autrui chez l’enfant”, pp. 381, 389
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2. Em torno da história pública: Merleau-Ponty e Lévi-Strauss

“Mas como contar o que quer que seja a não ser  ex

post?  Será  que  nada  poderá  ser  realmente  dito,

apresentado  em  seu  estado  anônimo,  que  ninguém

jamais conseguirá expressar o murmúrio do momento

que  nasce?  Será  que  nós,  nascidos  no  caos,  não

conseguiremos  jamais  nos  encontrar  com  ele?  Basta

olhar em volta e  já,  diante de nossos olhos,  surge a

ordem… e a forma… Que importa? Que seja assim.”

(Witold Gombrowicz, Cosmos)

Como vimos, a instituição de uma obra e, mais ainda, a instituição do saber mostraram a

cultura  como  instituição  de  uma  temporalidade  propriamente  humana  que  recebia  o  nome  de

“tempo da verdade” —  e que remete ao problema mais amplo de pensar, segundo os termos de

Mauro Carbone, a gênese empírica do transcendental101. É, com efeito, a investigação desse tempo

— que, em diversos momentos,  Merleau-Ponty qualifica como quase-eternidade ou “eternidade

existencial”102 — que a passagem à história pública deverá aprofundar, na medida em que ele nos

coloca agora diante de outro problema: “essa ideia da verdade é aplicável a uma outra história que

não  a  do  conhecimento?  [Qual  relação  entre]  história  pessoal  (e  sujeito)  e  história  total?  Ela

comporta essa interioridade-exterioridade perceptiva? Pode-se aplicar-lhe as noções de Stiftung, Ur

e  Endstiftung?”103.  Não  por  acaso,  é  em torno  da  ideia  de  verdade  que  se  orientam  todas  as

discussões realizadas por  Merleau-Ponty nessa última parte  de seu curso:  em primeiro lugar,  a

possibilidade  de  compreensão  do  passado  (Febvre);  em  segundo  lugar,  a  possibilidade  de

compreender uma outra sociedade (Lévi-Strauss). Em outras palavras, a ordem da história pública

faz  eco  àquilo  que Merleau-Ponty  se colocava  como tarefa  em sua  candidatura  ao  Collège  de

France: todo o desenvolvimento do curso sobre a instituição nos leva,  enfim, a refletir  sobre o

estatuto  filosófico  da  ideia  de  “história  universal”.  É  esse  problema  que  explica  o  tratamento

introdutório conferido à ordem da história pública: é a própria ideia de uma filosofia da história que

está em questão nesse movimento inicial que oporá a lógica da história de Hegel ao relativismo

cultural de Lévi-Strauss — oposição que se resolverá, como de costume em Merleau-Ponty, em uma

reviravolta do pró ao contra que acabará por mostrar os opostos como irmãos, indicando, assim, o

101 Cf. Carbone, M. Proust et les idées sensibles. Paris: Vrin, 2008
102 Essa ideia de eternidade, mobilizada cada vez mais por Merleau-Ponty até em seus últimos textos, será trabalhada

em detalhes na sequência de nosso trabalho.
103 Merleau-Ponty, M. L’institution…, p. 104 
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caminho a ser seguido para superar essa dicotomia. Esse caminho, como pretendemos mostrar nas

páginas a seguir, desdobra-se em dois planos simultâneos e indissociáveis: um plano, por assim

dizer, “epistemológico” (ou “hermenêutico”, se se quiser), que tem como núcleo o problema da

compreensão histórica; e um plano “ontológico” em que, através do primeiro plano, a própria noção

merleau-pontiana  de  história  vai  se  desvelando  a  partir  da  dinâmica  oferecida  pela  ideia  de

instituição.  Ou,  nas palavras de Merleau-Ponty,  “é esse desenvolvimento da fenomenologia em

metafísica da história que gostaríamos de preparar aqui”104.

1. A relativização do relativismo ou o duplo aspecto da instituição

Há uma história universal que nos permita conceber uma racionalidade única perpassando

todas as manifestações humanas? Ou, ao contrário, deve-se dizer que a história nos é inteiramente

opaca, de modo que as diversas formações históricas seriam absolutamente singulares, fechadas em

si mesmas e incomparáveis? Essa segunda hipótese, diz Merleau-Ponty, parece ser a mais difundida

no pensamento  contemporâneo,  surgindo como uma reação a  Hegel:  “reage-se  à  ideia  de  uma

síntese real, que acumula verdadeiramente tudo, à ideia de sistema, de uma posse efetiva de toda a

existência dispersa dos homens”105. Talvez o melhor exemplo dessa reação a Hegel se encontre, aos

olhos de Merleau-Ponty, na célebre brochura Race et histoire, escrita por Lévi-Strauss a pedido da

Unesco em 1952. A discussão desse texto nos parece fundamental para que se explicitem, por um

lado,  a  ambivalência  do  relativismo  (ou  seja,  sua  equivalência  e  complementariedade  com  o

dogmatismo) e, por outro lado, o alcance da noção de instituição enquanto único meio conceitual de

superar essa aparente dicotomia. Vejamos, pois, o que diz Lévi-Strauss.

A partir  de seu próprio ponto de vista,  cada sociedade pode conceber as outras culturas

segundo três categorias que definem diferentes referências espaciais e temporais: há culturas que

lhe  são  contemporâneas,  mas  geograficamente  distantes;  outras  que  lhe  são  espacialmente

próximas, mas a antecederam no tempo; e outras, enfim, que lhe são distantes tanto espacial quanto

temporalmente.  Quanto  às  culturas  da  primeira  categoria,  diz  Lévi-Strauss,  há  na  civilização

ocidental uma forte tendência a interpretá-las segundo uma ordem de  sucessão histórica: “como

sociedades contemporâneas, permanecendo ignorantes da eletricidade e da máquina a vapor, não

evocariam a fase correspondente do desenvolvimento da civilização ocidental?”106. Essa tendência a

fazer  das  sociedades  “primitivas”  algo  como  uma  aurora  da  humanidade,  tal  como  no

evolucionismo social, malgrado seu caráter sedutor e quase irresistível, permanece uma ilusão, na

104 Id., Ibid., p. 126
105 Id., Ibid., p. 105
106 Lévi-Strauss, C. “Race et histoire” in: Anthropologie structurale deux. Paris: Plon, 1973, p. 388
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medida em que consiste em um raciocínio falacioso que toma a parte pelo todo: do fato de que

certos aspectos das duas civilizações se assemelham, conclui-se uma analogia de todos os aspectos.

Não só os dados etnográficos contradizem esse falso evolucionismo, como também este se choca

com uma dificuldade ainda maior, a saber, o fato de que, em geral, todas as sociedades humanas

possuem atrás de si um passado aproximadamente da  mesma ordem de grandeza.  Desse modo,

prossegue Lévi-Strauss, “para tratar certas sociedades como ‘etapas’ do desenvolvimento de certas

outras,  seria preciso admitir  que,  enquanto para estas acontecia alguma coisa,  para aquelas não

acontecia nada — ou muito pouca coisa”107. Em outras palavras, seria preciso explicar como essas

sociedades, que não seriam nada além de réplicas desigualmente atrasadas da civilização ocidental,

são  aquilo  que  se costuma chamar  de  “povos sem história”.  Mas  essa  expressão  é  igualmente

equivocada, pois ela significa simplesmente que a história desses povos não nos é conhecida, e não

que ela não exista. Assim, Lévi-Strauss proporá uma concepção mais maleável e nuançada dessa

diferença ao falar não em povos com e sem história, mas em duas maneiras diferentes de viver a

história  e  a  relação  com  o  passado,  que  ele  qualifica  como  “história  cumulativa”  e  “história

estacionária”: com efeito, há “uma história progressiva, aquisitiva, que acumula as descobertas e as

invenções para construir grandes civilizações e uma outra história, talvez igualmente ativa e pondo

em funcionamento a mesma quantidade de talentos, mas em que faltaria o dom sintético que é o

privilégio da primeira”108.

Ora,  se essa nova perspectiva nos permite pôr em xeque a ideia de progresso quanto às

culturas da primeira e da terceira categorias, resta que ela parece conservar seus plenos direitos

quando falamos das culturas da segunda categoria, isto é, aquelas que nos precederam no tempo

mas no mesmo espaço geográfico. No entanto, diz o antropólogo, se os progressos produzidos pela

humanidade desde sua origem são tão manifestos que seria impossível negá-los, tais progressos

dificilmente se deixam conduzir a um esquema simplificador que os ordenaria em uma série regular

e contínua. Cada vez mais as pesquisas arqueológicas refutam essa progressão linear, mostrando

uma coexistência  de  diversas  técnicas  que  antes  eram consideradas  sucessivas.  Desde  então,  é

preciso, se não negar, pelo menos matizar essa ideia de progresso, o que Lévi-Strauss faz em uma

longa passagem que vale a pena citar in extenso:

O desenvolvimento dos conhecimentos pré-históricos e arqueológicos tende a
dispor no espaço formas de civilização que éramos levados a imaginar como
escalonadas  no  tempo.  Isso  significa  duas  coisas:  em primeiro  lugar,  que  o
“progresso” (se esse termo ainda convém para designar uma realidade muito
diferente daquela à qual  inicialmente ele  era  aplicado) não é necessário nem
contínuo; ele procede por saltos, por pulos ou, como diriam os biólogos, por

107 Id., Ibid., p. 390
108 Id., Ibid., p. 391
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mutações.  Esses saltos e esses pulos não consistem em ir  sempre na mesma
direção;  eles  são  acompanhados  por  mudanças  de  orientação,  um  pouco  à
maneira  do  cavalo  do  xadrez  que  tem  sempre  a  sua  disposição  diversas
progressões, mas nunca no mesmo sentido. A humanidade em progresso pouco
se assemelha a um personagem subindo uma escada, acrescentando por cada um
de  seus  movimentos  um  passo  novo  a  todos  aqueles  cuja  conquista  lhe  é
adquirida; ela evoca, antes, o jogador cuja sorte é repartida em diversos dados e
que, cada vez que os lança, vê-los se dispersarem pelo tapete trazendo tantos
resultados diferentes. O que ganhamos em um estamos sempre expostos a perder
no outro e é somente de tempos em tempos que a história é cumulativa, isto é,
que os resultados se adicionam para formar uma combinação favorável109.

Assim  como  o  “progresso”  não  condiz  com  a  representação  vulgar  que  dele  fazemos,

caracterizando-se por “mutações” e saltos descontínuos, da mesma forma a história cumulativa não

pode ser considerada um privilégio exclusivo da civilização ocidental, como o atesta o exemplo da

América pré-colombiana. Mas o fato de que possamos conferir à América esse tipo de historicidade

é revelador, para Lévi-Strauss, de um aspecto mais fundamental da distinção entre as duas histórias.

De  fato,  dizemos  que  a  América  possuía  uma história  cumulativa  porque  lhe  reconhecemos  a

paternidade  de  certas  contribuições  de  que  nossa  sociedade  se  apropriou  ou  então  que  se

assemelham às nossas. Mas o que dizer de civilizações que desenvolveram valores próprios, mas

que não possuem interesse para o observador em questão? Em outras palavras, o fundamento da

distinção entre história cumulativa e estacionária parece ser reconduzido não à natureza intrínseca

das culturas consideradas, mas ao  etnocentrismo em que sempre nos colocamos para avaliar uma

outra cultura. Assim, diz Lévi-Strauss, consideramos cumulativa uma cultura que se desenvolve em

sentido análogo ao nosso, ou seja, cujo desenvolvimento é para nós  significativo,  ao passo que

consideramos estacionárias as culturas cujo desenvolvimento não é mensurável por nosso sistema

de referências, isto é, cuja linha de desenvolvimento não significa nada para nós.

Portanto,  a  diferença  entre  as  duas  histórias  remete,  em  última  análise,  ao  sistema  de

referências do observador, cuja posição diante de outras culturas é análoga à do célebre viajante de

trem da teoria da relatividade: sentado na janela do trem, a velocidade e a dimensão dos outros trens

que passam ao lado variam segundo o sentido de seu deslocamento.  Assim como o viajante  é

solidário do sistema de referências oferecido por seu trem, um membro de uma cultura é solidário

do complexo sistema de referências que sua cultura lhe impõe, de sorte que as outras realidades

culturais  só são observáveis  através das deformações impostas por esse sistema.  Em ambos os

casos, a percepção do movimento depende da posição do observador, mas trata-se aqui de uma

simetria invertida: se, para o observador do mundo físico,  os sistemas que evoluem no mesmo

sentido que o seu parecem imóveis, para o observador das culturas são os sistemas cuja orientação é

diferente da sua que parecem estacionários. E seria mais preciso, acrescenta Lévi-Strauss, substituir,

109 Id., Ibid., pp. 393-4
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no caso das  ciências  sociais,  o  conceito  de velocidade  pelo de  informação ou de  significação:

“portanto, parece que há uma relação entre a noção física de movimento aparente e uma outra noção

que provém igualmente da física, da psicologia e da sociologia: a de  quantidade de informação

suscetível de ‘passar’ entre dois indivíduos ou grupos em função da maior ou menor diversidade de

suas culturas respectivas”110.

Nesse movimento, assistimos a uma enorme relativização da ideia de progresso por parte de

Lévi-Strauss,  primeiro  pela  distinção entre  as  duas  histórias  e,  depois,  pela  relativização dessa

própria distinção. Mas há ainda um outro aspecto a que já aludimos e que será necessário explorar

agora,  a saber,  a  descontinuidade do progresso.  Uma outra tendência do homem ocidental,  que

aparece  inclusive  em  diversos  tratados  de  etnologia,  é  considerar  o  engenho  e  a  inteligência

humanas apenas nas descobertas recentes da humanidade, reservando as descobertas do período

“bárbaro” da humanidade ao mero acaso. A principal causa dessa visão ingênua é a ignorância a

respeito da complexidade envolvida mesmo nas técnicas mais elementares — como, por exemplo, a

olaria, que, aparentemente muito simples, comporta um grande número de operações complexas

cuja  execução  e  reunião  jamais  poderiam  ser  reduzidas  ao  acaso.  É  claro,  o  acaso  sempre

desempenha um papel nas descobertas e invenções, mas esse papel não é maior no surgimento da

agricultura  do  que  na  invenção  da  penicilina…  Mas,  se  o  acaso  não  pode  ser  utilizado

“preguiçosamente” como princípio explicativo das invenções humanas, resta que ele possui um

papel fundamental na interpretação de um outro fenômeno, a saber, que “malgrado uma dose de

imaginação, de invenção, de esforço criador que temos todas as razões de supor que permanece

mais  ou  menos  constante  através  da  história  da  humanidade,  essa  combinação  só  determina

mutações culturais importantes em certos períodos e em certos lugares”111. Somente duas vezes em

sua história a humanidade foi capaz de acumular uma multiplicidade de invenções orientadas no

mesmo sentido: na revolução neolítica e na revolução industrial. Ou seja, supondo a constância do

“gênio” humano, o critério psicológico não basta para explicar a raridade dessas mutações culturais

importantes e muito menos a extraordinária variedade e complexidade de elementos que precisaram

ser combinados para que essas duas revoluções tenham se produzido, variedade que, no limite, é

incognoscível em sua totalidade112. 

110 Id., Ibid., p. 398
111 Id., Ibid., p. 407
112 Note-se,  ainda,  que  isso  impõe  uma nova limitação  à  distinção  entre  história  cumulativa  e  estacionária,  pois

nenhuma cultura é absolutamente estacionária, na medida em que todos os povos possuem e transformam técnicas
que são suficientemente complexas para que possam dominar seu meio, sem o que eles sequer seriam capazes de
prolongar sua existência. Assim, diz Lévi-Strauss, “a diferença nunca é entre história cumulativa e história não
cumulativa; toda história é cumulativa com diferenças de grau” (Id., Ibid., p. 411).
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Segundo Lévi-Strauss,  para  explicar  esse  fenômeno  é  necessário  introduzir  nas  ciências

sociais uma noção presente já há algum tempo em certos ramos da física: a noção de probabilidade.

É que essa raridade relativa de culturas “mais cumulativas” — para cada sistema de referência, bem

entendido  —  em  relação  às  “menos  cumulativas”  se  reduz  a  um  problema  de  cálculo  de

probabilidades. Esse problema pode ser esclarecido mediante o exemplo do jogo da roleta: aqui,

uma série de dois números consecutivos é muito frequente; mas a probabilidade vai diminuindo

consideravelmente à medida que a série de números for maior. Desse modo, se fixarmos nossa

atenção nas séries longas, as séries mais curtas aparecerão para nós como séries não ordenadas,

embora, consideradas por outro ângulo, elas apresentem grandes regularidades — um jogador que

apostasse somente em séries longas provavelmente acabaria por desistir,  ao passo que um outro

jogador, apostando em séries de outro tipo, veria combinações significativas onde o primeiro só via

desordem. Esse exemplo basta para demostrar que a humanidade não evolui em um sentido único e

que a  distinção entre  história  cumulativa e  estacionária  é  relativa ao sistema de referências  do

observador. No entanto, ele tem um alcance ainda maior, uma vez que, sendo aprofundado, permite

ainda compreender a raridade das grandes mutações culturais. Com efeito, diz Lévi-Strauss,

um jogador  como o  que  estava  em questão  nos  parágrafos  precedentes,  que
apostasse  sempre  nas  séries  mais  longas  (independentemente  de  como  ele
conceba essas séries), teria todas as chances de arruinar-se. Não seria da mesma
forma no caso de uma coalizão de apostadores jogando nas mesmas séries em
valores absolutos, mas em diversas roletas e acordando-se o privilégio de pôr em
comum os resultados favoráveis  às  combinações de cada um. Pois  se,  tendo
tirado sozinho o 21 e o 22, tenho necessidade do 23 para continuar minha série,
há evidentemente mais chances de que ele saia entre dez mesas do que em uma
só113.

Ora, essa situação é análoga à das culturas que realizaram as formas de história mais cumulativas,

na medida em que tais formas nunca podem ser o produto de uma cultura isolada, mas de uma

coalizão de culturas combinando voluntária ou involuntariamente seus jogos respectivos. Assim, a

história  cumulativa  é  tanto  mais  provável  quanto  maior  for  a  colaboração  entre  as  culturas,

tornando-se menos provável quanto mais isolada for uma cultura. À guisa de conclusão, podemos

dizer que a história cumulativa não é propriedade intrínseca de uma cultura, mas apenas “exprime

certa modalidade de existência que não é outra que sua maneira de ser em conjunto”114.

Se Merleau-Ponty poderia subscrever a diversas teses expressas em  Race et histoire, seu

final lhe parece pouco satisfatório. Não somente o recurso ao acaso e ao cálculo de probabilidades

113 Id., Ibid., pp. 412-3
114 Id., Ibid., p. 415
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não é suficiente para explicar a capacidade cumulativa da civilização ocidental115, como também

revela todas as dificuldades próprias ao relativismo. Dizíamos que este se impõe no pensamento

contemporâneo como uma reação a Hegel: contra a ideia de sistema, afirma-se, pois, a opacidade do

social e da história, a singularidade irredutível de cada formação histórica que torna impossível

compará-las. No entanto, dirá Merleau-Ponty, essa reação a Hegel é paradoxal, pois ela mesma nos

reconduz a Hegel: negar o Hegel da lógica da história acaba nos levando ao Hegel da ironia da

história, uma vez que, admitindo a pura contingência, admite-se que os homens não sabem o que

fazem — é que esse relativismo, levado até o limite, restaura a onipotência do filósofo, concebido

como Kosmotheoros, espectador universal que se situa fora da história na medida em que conhece a

impossibilidade de uma filosofia da história, impossibilidade que lhe serve para justificar todas as

“questões culturais”. Em Hegel, não há contradição entre lógica e ironia da história por causa de sua

noção de  saber absoluto,  isto é, da filosofia como sistema. Na consciência filosófica, a história

possui uma lógica rigorosa, mas os homens não sabem o que fazem simplesmente porque não são

filósofos, não possuem a chave da história.  Donde o paradoxo de uma crítica a Hegel que nos

reconduz a ele, visto que é sempre a consciência filosófica, fechada em si mesma, que no saber

absoluto ou no não-saber, valoriza a ironia da história: “a opacidade absoluta da história, assim

como sua luz absoluta, é ainda filosofia concebida como saber fechado: aquele que a constata se

põe  fora  da  história,  se  faz  espectador  universal”116.  Portanto,  a  “(não-)filosofia  da  história”

esboçada  por  Lévi-Strauss  mostra  justamente  o  relativismo  como  solidário  da  perspectiva  do

espectador universal, isto é, de uma filosofia concebida como saber fechado e sistema em que o

filósofo, ele mesmo fora da história, conhece a opacidade da história e calcula suas probabilidades,

justificando assim todas as “questões culturais”. Malgré lui-même, Lévi-Strauss acaba sendo vítima

do etnocentrismo que denunciava: “o relativismo destrói a si mesmo. É uma concepção ocidental

[de Lévi-Strauss] e que compreende os outros e si”117. Desde então, somente a noção de instituição

nos permitirá ir realmente além do hegelianismo, porque ela põe em xeque justamente a concepção

hegeliana de filosofia, e não apenas sua filosofia da história. E, como tentaremos mostrar agora, isso

é  possível  porque  a  instituição  tem  sempre  um  duplo  aspecto —  ela  é  ao  mesmo  tempo

universalizante e particularizante —, o que permitirá a relativização do próprio relativismo e o

115 Cf. Merleau-Ponty, M.  Entretiens avec Georges Charbonnier et autres dialogues, 1946-1959. Lagrasse: Verdier,
2016, p. 372: “Todavia, quando ele [sc. Lévi-Strauss] tenta dar como explicação positiva do conjunto criado pelos
europeus do ocidente o acaso, simplesmente,  a reunião de um grande número de indivíduos ou de populações
procedendo de civilizações diferentes, confesso que isso me parece muito negativo como explicação”.

116 Id., L’institution…, p. 107
117 Id., Ibid., p. 45



60

encontro de “um absoluto no relativo”118, isto é, um entrelaçamento de lógica e contingência que é a

própria instituição:

Daí nosso caminho: se há instituição no sentido de  campo, não somos nem a
favor da opacidade nem do sistema. E [o] filósofo, em vez de ser Kosmotheoros,
(como ele ainda é no relativismo), solidão radical, pensamento exaustivo, torna-
se  ao  contrário  e  justamente  [aquele  para  quem  há]  reconhecimento  das
particularidades que unem. Fazendo sua autocrítica ou relativizando a si mesmo,
o relativismo ou ceticismo histórico se ultrapassa. A situação [significa]: não
insularidade, não história-ideia, mas nos falando das outras culturas119.

O duplo aspecto da instituição, ligado ao seu modo de ser como campo, é o que torna possível dar

conta  do  problema  da  transcendência das  instituições  sem  que  se  caia  nas  armadilhas  do

hegelianismo tal como Lévi-Strauss — o que nos levará, enfim, à compreensão mais apurada das

relações entre os diferentes universos institucionais, entre o filósofo e as sociedades que ele pensa,

além de esclarecer a lógica de viragem por meio da qual se articulam indivíduo e instituição. 

A  démarche merleau-pontiana  consistirá  aqui  em  duas  etapas  de  níveis  de  dificuldade

distintos. Em primeiro lugar, trata-se de pensar essa transcendência em relação ao passado histórico

no interior de uma mesma cultura — caso “relativamente privilegiado”, diz Merleau-Ponty, em que

a  análise  do clássico  livro  de Lucien  Febvre,  Le problème de l’incroyance  au XVIe  siècle:  la

religion de Rabelais, lhe dará os instrumentos necessários para pensar as operações de compreensão

aí envolvidas. Mas, em segundo lugar — e esse é o caso “mais difícil”, em que à primeira vista

pareceria  haver  uma  transcendência  intransponível  —,  o  problema  residirá  em  pensar  a

possibilidade  de  compreender  outras  culturas,  de  modo  que  será  preciso  retomar  e  aprofundar

criticamente a obra de Lévi-Strauss — sem limitar-se, pois, a  Race et histoire — para interrogar

seus limites e suas possibilidades. 

*

O livro de Febvre sobre Rabelais se apresenta como uma espécie de manifesto contra o

anacronismo. O historiador da literatura Abel Lefranc, editor das obras completas de Rabelais no

início do século XX, escreveu em sua introdução que Rabelais era um racionalista ateu e crítico

mordaz  do  cristianismo.  É  como  uma  crítica  às  ideias  de  Lefranc,  julgadas  equivocadas  e

anacrônicas,  que Febvre escreve  Le problème de l’incroyance au XVIe siècle.  Em um primeiro

momento, o historiador realiza uma vasta pesquisa filológica a fim de mostrar que a palavra “ateu”,

118 Id., Les aventures de la dialectique. Paris: Gallimard, 2000, p. 47
119 Id., L’institution…, pp. 107-8
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tantas vezes utilizada contra Rabelais por seus contemporâneos, não possui o mesmo significado no

século XVI e no século XX, sendo utilizada, naquela época, como um insulto genérico. Da mesma

forma, as piadas blasfemas que perpassam o Pantagruel, longe de constituírem uma prova da tese

de  Lefranc,  remontam,  segundo  Febvre,  à  tradição  medieval  da  paródia  do  sagrado,  apreciada

inclusive por diversos clérigos120. Assim, nenhum dos argumentos invocados por Lefranc é válido

para justificar um suposto ateísmo de Rabelais. Mas Febvre não se contenta com essa refutação: na

verdade, seu objetivo maior, ao denunciar a perspectiva anacrônica de Lefranc, é mostrar que o que

hoje chamamos de “ateísmo” era pura e simplesmente impossível no tempo de Rabelais, pois havia

ali um “cristianismo não escolhido” do qual participavam todos — em suma, o cristianismo era uma

dimensão da experiência dos homens daquele tempo, e não um objeto de escolha. No entanto, o que

interessa a Merleau-Ponty nesse estudo não é apenas a constatação da diferença entre os tempos,

mas a possibilidade, manifesta pelo trabalho empreendido por Febvre, de reativar a totalidade dos

horizontes de um outro tempo, de compreendê-lo, o que nos afasta de um ceticismo histórico que a

afirmação da singularidade dos tempos poderia suscitar — se de fato houvesse uma “insularidade

dos tempos”,  nós  sequer  seríamos  capazes  de  constatar  sua  diferença.  Mas  — e  eis  o  alcance

filosófico do trabalho de Febvre — nós podemos vê-la, desde que partamos do todo, interpretando

os documentos uns pelos outros, reativando, assim, o horizonte histórico e institucional de uma

época determinada.

No entanto, esse acesso a um outro tempo só é possível porque há uma não-coincidência da

instituição consigo mesma, porque a instituição “é ela mesma e para além de si mesma, restrição e

abertura”121, “e o escritor, o precursor, não é somente reflexo dos outros, seu ‘tempo’ não é uma ilha

na qual ele estaria encerrado. Ele pode deslizar para fora dele. Simplesmente, é preciso começar por

colocá-lo no horizonte histórico para avaliar o que nele precede (de outra forma, seu tempo não

‘mudaria’)”122. Portanto, a compreensão só é possível porque cada tempo não se recobre em uma

identidade  a  si,  mas  possui  aberturas,  lacunas  que  permitem  sua  modificação:  se  o  trabalho

historiográfico nos permite reconstituir o sentido do ateísmo no século XVI a fim de distinguir o

sentido dessa palavra no século XVI e no nosso, ele também marca um desvio, uma alteridade de

Rabelais  face  aos  seus  contemporâneos,  alteridade que opera uma “mutação dialética”  ou uma

viragem que deve ser apreciada em seu contexto. Foi preciso que Rabelais fosse um “homem do seu

tempo” para que ele pudesse instituir uma diferença que abriria seu tempo para além de si mesmo.

Desde então, “alteridade, como identidade, deve ser apreciada por Nachvollzug do tempo, entrada

120 Cf. Burke, P. A Escola dos Annales (1929-1989). A revolução francesa da historiografia. São Paulo: Unesp. 2010,
pp. 43-5

121 Merleau-Ponty, M. L’institution…, p. 43
122 Id., Ibid., p. 112
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em  seus  horizontes,  indo  aquém  das  opiniões,  nossas  e  suas,  até  o  solo.  Comunicação  por

coexistência e não por  Sinngebung inacessível ou centrífuga”, de sorte que “a instituição de cada

tempo, tomada concretamente, como horizonte, é também meio de compreender os outros tempos:

em um sentido, a primeira condição é saber que eles não são inteiramente outros […], colocar-se no

terreno das reações operantes, instituídas, […]. Universal concreto”123. Assim, o enraizamento do

historiador, que busca compreender um outro tempo, em uma situação histórica não é um empecilho

para essa empreitada, mas, ao contrário, aquilo mesmo que a torna possível: a comunicação com

outro tempo exige a autocrítica de suas próprias categorias, de modo que há um movimento de nós

ao  passado e  do  passado  em direção  a  nós  que  faz  com que  a  compreensão  do  passado  seja

simultaneamente compreensão do presente. Com efeito, essa comunicação exige um trabalho de

diferenciação por parte do historiador — diferenciação que opera igualmente um descentramento:

só  há  história  propriamente  dita  e  compreensão  de  uma  outra  época  porque  os  tempos  não

coincidem nem entre si nem consigo mesmos. É na diferença entre um tempo e outro que surge um

sentido,  pois,  por  sua  não-identidade,  cada  tempo abre-se  a  outros  horizontes,  modifica-se  por

descentramento e recentramento de seu próprio campo cultural.

Mas o que significa precisamente essa “comunicação existencial” que exige ir aquém das

opiniões  para  chegar  ao  “solo”?  Se  as  opiniões  de  Rabelais  sobre  si  mesmo  ou  as  de  seus

contemporâneos devem ser ultrapassadas em direção a um “solo”, já podemos entrever que essa

comunicação aponta não para um fenômeno psicológico — pois isso equivaleria a permanecer no

nível das opiniões —, mas propriamente ontológico. Precisemos esse ponto.

Se é possível reconhecer, no caso da pintura, duas historicidades, é porque a instituição é

sempre instituição manifesta e instituição latente — ou, então, porque há uma história empírica e

uma  história  transcendental  que  são  uma  e  a  mesma.  Assim,  se  o  Estado,  as  leis  etc.,  são

instituições, resta que a verdadeira instituição, a que dá a razão da Stiftung, é o “quadro efetivo da

dinâmica do sistema, oficial ou não”124. Como vimos, o problema da incredulidade no século XVI

possui  uma  singularidade  na  medida  em  que  o  cristianismo  não  se  reduzia  a  sua  instituição

manifesta, a Igreja e seus preceitos, mas era um “cristianismo não escolhido”, dimensão de um

campo de experiência que, a esse título, constituía um horizonte ontológico, e não psicológico. Ora,

o horizonte, diz Merleau-Ponty, é aquilo que “por detrás da coisa a faz ser coisa: lacunas, elipses,

alusões  do  mundo  sensível,  desvio,  variante,  diferença  do  ‘mundo’”125.  Em outras  palavras,  as

123 Id., Ibid., p. 114 e nota marginal
124 Id.,  Ibid.,  p.  43.  É  importante  frisar  que  tais  oposições  não  implicam  separação:  o  transcendental  só  existe

encarnando-se no empírico,  não consiste em um  a priori preexistente aos acontecimentos concretos.  Em certa
medida, o manifesto e o latente constituem um jogo entre o sentido ordinário da palavra instituição e seu sentido
propriamente filosófico, ambiguidade essencial à noção de instituição tal como a entende Merleau-Ponty.

125 Id., Ibid., p. 174
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coisas surgem como diferenciação no interior de um campo e a percepção de algo se realiza sempre

nesse meio institucionalmente articulado. Mas, se é assim, é preciso dizer que a ordem do percebido

não se reduz à “percepção de coisa”,  mas é também e fundamentalmente  comportamento:  “não

apenas  um campo sensorial,  mas  campos ideológico,  imaginário,  mítico,  práxico,  simbólico —

ambiente histórico e percepção como leitura desse ambiente”126. Desde então, deve-se dizer que há

simultaneamente uma história da percepção e uma percepção da história: se o universo perceptivo é

um universo diacrítico, a “coisa natural” só aparece como tal a uma cultura; ao mesmo tempo, isso

significa que a cultura, enquanto campo de existência no interior do qual as coisas podem aparecer

para mim, organiza diacriticamente a experiência, os objetos são objetos culturais que possuem um

sentido sedimentado, há um peso e uma inércia do instituído que media a própria subjetividade —

isto é, tanto sua relação com as coisas quanto sua relação consigo mesma. Ora, é essa mediação da

ordem instituída que faz com que o sujeito não possa ser consciência constituinte, mas ele próprio

instituição  e,  portanto,  abertura  de  princípio  à  intersubjetividade  e  à  história.  Assim,  o  mundo

percebido é ontologicamente primeiro e “[a] consciência perceptiva [é] introduzida pelo corpo do

mundo que não é mundo somente para mim, mas também para outros corpos e, por isso, história

comum”127 — a percepção nos abre, enfim, a “[um] mundo com diversas entradas compossíveis;

nós somos uns para os outros. Charneira eu-outrem, que é vida comum, como charneira eu-meu

corpo que não é para mim apenas peso, maldição, mas também meu volante”128.

Desde então, a “comunicação existencial” só é possível porque nossa existência é mediada

por uma ordem institucional e, nesse terreno, a gênese do sentido é de mão dupla, do dado a nós e

de nós ao dado: não se trata, porém, de dois movimentos antitéticos — a história “objetiva” nos

criando e nossa Sinngebung criando-a —, mas de seu cruzamento e sua articulação, de modo que a

verdade do passado não deve ser concebida como uma verdade “em si” que eu descobriria como

Kosmotheoros, tampouco como uma verdade que eu constituiria por atos de consciência, mas como

o trabalho de um tempo contra o outro, “como o que julga tanto o passado vivido pelos homens do

passado quanto minha empreitada:  como sua pertença a  uma única história”.  Trata-se,  pois,  de

despertar aquilo que Merleau-Ponty chama de “história selvagem”, “como debate dos homens com

o passado ‘em si’ ou ‘verdadeiro’ com o qual eles se confrontam, quer dizer, com o passado para

mim, e debate na minha própria interpretação do passado com uma ‘verdade’ que eu já pressinto,

olhar dos outros tempos sobre o meu”129. O sentido da história é sempre um sentido em gênese, só

que essa gênese não é linear, mas em zigue-zague, na medida que nos interessamos pelo passado e

126 Id., Ibid., p. 175
127 Id., Ibid., p. 168
128 Id., Ibid., p. 179
129 Id., Ibid.
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tentamos retomá-lo em sua verdade.  A instituição,  uma vez que nos permite  sair  do regime da

imediatez abrindo-nos a outrem e à história, exige que a individualidade absoluta e a universalidade

absoluta  sejam  rompidas,  dando  lugar  a  um  movimento  —  que  poderíamos  qualificar  como

“dialético”, no sentido merleau-pontiano do termo a ser precisado no próximo capítulo — que é

passagem contínua e infinita de um ao outro, viragem — e, portanto, sem síntese final. Desse modo,

a ideia de uma história “única” ou universal não pode apontar para um universal já feito, mas, ao

invés, para um universal que se faz nesse trabalho de um tempo contra o outro. É claro, esse “fazer-

se”  não  implica  uma  arbitrariedade,  como  se  o  sentido  fosse  projetado  pela  consciência  do

historiador: há, diz Merleau-Ponty, “verdadeiramente retomada,  Nachvollzug da história exterior,

sua passagem em mim e minha passagem nela”130. Como já indicamos, a história pública é uma

espécie de prolongamento da história pessoal e interpessoal,  ela se constitui  pela viragem desta

última que, em sua particularidade, tende sempre a generalizar-se: não há nenhum corte entre essas

duas histórias, mas troca e acumulação simbólica. 

Ora, aqui o conceito de história  pública adquire todo seu sentido — o que esclarece, no

mesmo movimento, a instituição em seu duplo aspecto. Com efeito, o que significa esse adjetivo

que Merleau-Ponty utiliza para qualificar essa ordem? Como nota de modo muito pertinente David

Belot, se, à primeira vista, o “público” é o que se distingue do “privado”, resta que ele também

remete à ideia de “público” tal como Merleau-Ponty a trabalhava em seus textos sobre a expressão

artística. E é justamente por essa remissão que se compreende o fato de que o público e o privado

não implicam oposição,  mas  passagem:  “o ‘público’ designa o que é  suscetível  de continuar  e

renovar a tradição retomando a história pessoal de uma obra a partir de sua própria história pessoal:

deve-se menos identificá-lo ao ‘coletivo’ que à própria viragem sempre já esboçada do pessoal ao

coletivo, ou mesmo do privado ao público, se se quiser”131. Mas, continua Belot, se o público deve

ser conquistado pelo artista, é porque nada garante de antemão que essa retomada efetivamente

ocorra — ao expor-se e inscrever-se em uma tradição, a obra pode ser retomada e continuada, mas

também perder-se. Assim, o conceito de história pública prolonga as reflexões de Merleau-Ponty

sobre a expressão, mas, no interior do curso sobre a instituição, ganha um outro alcance. Como

explica o comentador:

Ele não reenvia mais a uma tradição determinada (a pintura ou a geometria),
mas a um “tempo” que não é mais o nosso, a um mundo que, em todas as suas
dimensões, é passado — passado no “domínio público”, por assim dizer. Mas é
essencial entender este último termo no duplo sentido que vimos, que havia sido
ganho na história da expressão. Por um lado, não há mais aqui uma tradição,

130 Id., Ibid., p. 163
131 Belot, D. Op. cit., p. 95
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uma vez que o fio foi rompido e nós não compreendemos espontaneamente o
tempo passado. Mas, por outro lado, o próprio sentido das ideias desse tempo
passado era ganhar um “público”, por mais minoritárias que elas fossem, e não
permanecer a “coisa” daqueles que elas agitavam. O “público” que nós somos e
que as deforma, uma vez que ignora o sentido que havia sido o seu, só existe,
contudo, porque elas visavam em primeiro lugar “seu” público (mesmo no duplo
sentido  [double  entendre]  ou  na  clandestinidade)  e  que,  assim,  elas  não  se
confundiam com seus contemporâneos. Desde então, se um tempo passado tem
um sentido para nós, em sua própria opacidade, é em primeiro lugar porque ele
foi  essa  viragem que  é  o “público”,  em outras  palavras,  porque  ele  não  era
idêntico a si mesmo132.

É  assim  que  podemos  compreender  o  “verdadeiro”  sentido  do  estudo  de  Febvre  para

Merleau-Ponty.  O  “século  dos  precursores”  — segundo  os  termos  de  Febvre  —  institui  uma

diferença que abre o século XVI para além de si mesmo, mas os precursores são “homens sem

descendência”, porque seu “público” só será conquistado dois séculos mais tarde. Mas, uma vez

retomada, a obra dos precursores se inscreve em uma tradição, torna-se matriz simbólica que suscita

e unifica uma multiplicidade de outros acontecimentos — eis, enfim, o aspecto universalizante da

instituição, o fato de que o acontecimento instituinte não se restringe em sua singularidade, mas

generaliza-se tornando-se matriz simbólica, campo, nível, dimensão, estilo, pivô etc.. E, no entanto,

esse movimento generalizante não é o oposto de sua singularidade,  mas seu  avesso:  é graças à

dimensão particularizante da instituição que,  contra o hegelianismo, a filosofia não consiste em

consumir as diferenças na unidade, mas torna-se reconhecimento das particularidades que unem. É

a  singularidade  do  século  XVI  —  e,  a  fortiori,  a  singularidade  de  Rabelais  e  dos  outros

“precursores” — que permite que possamos compreendê-lo, pois, assim como o passado não era

idêntico a si, o presente tampouco o é. A compreensão envolve, pois, nesse trabalho de um tempo

contra o outro, uma implicação mútua do historiador e de seu objeto: “[o] trabalho de ‘objetividade’

histórica: [é portanto], para o historiador, pôr-se em questão diante dos fenômenos, conhecer seus

princípios  no  contato  com  os  traços,  correlativamente  determinar  o  tempo  outro  e,  enfim,  as

relações do precursor e de seu tempo” — em outras palavras, há um “conhecimento simultâneo de

si, do tempo e do escritor que se entrecondicionam ou formam sistema”133. O que o trabalho de

Febvre nos mostra, finalmente, é que a compreensão da alteridade só é possível nessa implicação

mútua, isto é, sem que o observador faça-se um espectador universal desencarnado que possuiria

uma visão de sobrevoo. Portanto, se há uma universalidade da história, essa universalidade não é

dada de antemão, mas é um “universal concreto” ou existencial que se institui nesse esforço de

recuperação do passado a partir da não-coincidência do passado e do presente134. Daí que Merleau-

132 Id., Ibid., p. 96
133 Merleau-Ponty, M. L’institution…, p. 113
134 Cf. Belot, D. Op. cit., pp. 98-9: “Inversamente, se nós podemos nos comunicar com esse passado, não é somente

porque este não era idêntico a si mesmo, é também porque  nosso próprio tempo tampouco o é. De instituição a
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Ponty possa resumir sua perspectiva filosófica nos seguintes termos: “não idealismo da consciência

absoluta, mas verdadeiramente abertura e verdade como mistério. A existência voltando sobre si

mas sem conseguir arrebatar-se”135.

2. Parentesco e aliança: o realismo de Lévi-Strauss

No  entanto,  diz  Merleau-Ponty,  o  recurso  ao  estudo  de  Febvre  representaria  um  caso

relativamente privilegiado, já que o historiador trabalha no interior de um único horizonte cultural

— que é, aliás, o mesmo que o seu. Se, nesse primeiro caso, é a própria distância que permite o

trabalho de compreensão, não haveria, no caso das sociedades estudadas pela antropologia, uma

distância verdadeiramente intransponível que impossibilitaria um tal trabalho? Pois, se podemos

compreender a França do século XVI, resta que, por exemplo, as diferentes regras matrimoniais das

sociedades ditas primitivas — como a prescrição do casamento entre primos cruzados matrilaterais

ou patrilaterais, a proibição do casamento entre primos paralelos etc. — aparecem para nós como

profundamente  irracionais  e,  no  limite,  incompreensíveis.  Assim,  “não  há  uma  transcendência

inteiramente diferente das instituições se as tomarmos de longe [si on les prend au loin]?”136. É esse

problema que levará  Merleau-Ponty a  retomar  sua leitura  crítica de Lévi-Strauss,  voltando sua

atenção agora ao clássico Les structures élémentaires de la parenté, de 1949. Comecemos por expor

as  linhas  gerais  dessa grande obra a  fim de tornar  mais  claras  as  questões  que Merleau-Ponty

extrairá de sua leitura137.

Como compreender a proibição do incesto? No século XIX e no início do século XX, essa

foi  a  verdadeira  vexata  quaestio da  antropologia  e  da  sociologia  e  muitos  chegaram mesmo a

instituição, há portanto uma passagem possível em seu próprio desdobramento [dédoublement]. […] Compreende-
se, a partir daí, a ideia que Merleau-Ponty se faz da unidade da história, que é antes não-diferença que unidade, ou
ainda unidade lateral mais que de sobrevoo: se o pensamento de uma instituição deve apoiar-se em uma dialética,
esta não poderia destacar-se daquela, uma vez que ela só vale ‘nesta relação entre um dentro e um fora, entre os
elementos desta constelação, neste devir’”.

135 Merleau-Ponty, M. L’institution…, p. 47
136 Id., Ibid., p. 114
137 Se, nesse momento do curso, Merleau-Ponty limita suas referências a esse livro, resta que suas críticas apontam

implicitamente para diversos outros textos que serão retomados em nossa análise quando julgarmos necessário. No
entanto, cabe aqui uma observação metodológica: se, em determinados momentos, extrapolaremos o âmbito do
curso sobre a instituição, por outro lado limitamos nosso recorte da obra de Lévi-Strauss a sua produção intelectual
até o fim dos anos 1950, o que se deve essencialmente a dois motivos: em primeiro lugar, pelo simples fato de que
são textos que foram — ou poderiam ter sido — efetivamente lidos por Merleau-Ponty; em segundo lugar, porque
acreditamos  haver  certas  mudanças  significativas  na  obra  de  Lévi-Strauss  a  partir  dos  anos  1960  que,  se
evidentemente  não  eliminam  todas  as  divergências  entre  os  dois  autores,  pelo  menos  introduzem  algumas
convergências importantes, além de no mínimo matizarem algumas das críticas que Merleau-Ponty lhe endereça.
Reservamos para outro trabalho uma confrontação mais ampla entre Merleau-Ponty e Lévi-Strauss. Mas, para uma
primeira tentativa de realizar essa empreitada, cf. o importante trabalho de Davide Scarso, Merleau-Ponty e Lévi-
Strauss: reconstrução de um diálogo entre filosofia e ciências humanas . Tese (Doutorado em Filosofia da Ciência).
Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, 2008, sobretudo pp. 253-307.
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considerá-la insolúvel. Com efeito, a proibição do incesto consiste em uma regra universal — o que

constitui  um paradoxo,  visto  que  a  regra  é  o  que  define  os  fatos  de  cultura,  ao  passo  que  a

universalidade  é  marca característica dos  fatos  de  natureza.  Assim,  se  quisermos  fornecer  uma

explicação  coerente  da  proibição  do  incesto,  será  preciso  compreendê-la  exatamente  em  sua

natureza paradoxal em vez de tentar reduzi-la anulando um de seus termos: pois, por um lado, se ela

fosse um fato unicamente natural, não haveria por que instituí-la como regra social; e, por outro

lado, se se tratasse unicamente de um fato cultural, não seria possível explicar sua universalidade.

Enfatizando  essa  ambiguidade,  Lévi-Strauss  proporá  uma  solução  original,  segundo  a  qual  a

proibição do incesto é a própria passagem da natureza à cultura e, portanto, a própria cultura que

emerge no seio da natureza: 

Com efeito, é menos uma união que uma transformação ou uma passagem: antes
dela, a cultura ainda não é dada; com ela, a natureza deixa de existir, no homem,
como  um reino  soberano.  A proibição  do  incesto  é  o  processo  pelo  qual  a
natureza ultrapassa a si mesma; ela acende a centelha sob a ação da qual uma
estrutura de um novo tipo, e mais complexa, se forma e se sobrepõe, integrando-
as,  às  estruturas  mais  simples  da  vida  psíquica,  como  estas  se  sobrepõem,
integrando-as, às estruturas, mais simples que elas mesmas, da vida animal. Ela
opera e por si mesma constitui o advento de uma ordem nova138.

Mas, prossegue Lévi-Strauss, se a proibição do incesto se enraíza na natureza, é somente enquanto

regra social que podemos apreendê-la. E aqui, o fundamental é compreender a extrema diversidade

de formas que ela assume através das diferentes formações sociais — e, mais ainda, o que essa

diversidade revela de sua natureza. De fato, trata-se menos de proibir o casamento entre pessoas

com relações consanguíneas que de regular as relações no interior de um sistema puramente social

de nomenclaturas de parentesco, isto é, importa menos o parentesco “real” que os  termos pelos

quais  os  indivíduos  se  referem  uns  aos  outros  e  sob  os  quais  se  classificam.  Desde  então,

“considerada do ponto de vista mais geral,  a proibição do incesto exprime a passagem do fato

natural  da  consanguinidade ao fato  cultural  da  aliança”139.  Se a  natureza impõe certas  relações

(como a filiação), resta que ela possui uma margem de indeterminação quanto à modalidade das

relações entre os sexos: em outras palavras, ela impõe a aliança sem determiná-la e é precisamente

essa  forma  vazia  que  é  preenchida,  de  modo  particular,  pela  emergência  da  cultura.  Assim,  a

essência da proibição do incesto é o fato da regra — ela deve impor uma ordem onde a natureza só

comporta o acaso e se constitui, portanto, como uma forma fundamental de intervenção.

138 Lévi-Strauss, C. Les structures élémentaires de la parenté. Berlim/Paris: Walter de Gruyter/EHESS, 2017, p. 29 
(grifo nosso)

139 Id., Ibid., p. 35
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Ora, o problema da intervenção não se esgota no caso da proibição do incesto — ainda que

esta seja, segundo Lévi-Strauss, a intervenção —, mas é levantado sempre que o grupo em questão

depara com a insuficiência ou a distribuição arbitrária de um valor considerado essencial.  Se é

assim, a qual problema corresponde a proibição do incesto? Segundo Lévi-Strauss, essa forma de

intervenção se justifica pela necessidade de uma repartição equitativa entre os membros do grupo

daquele que é o maior valor das sociedades primitivas: as mulheres. E isso porque, por um lado, a

tendência natural à poligamia acaba rompendo o relativo equilíbrio biológico entre os sexos e, por

outro lado e mais fundamentalmente,  porque nas sociedades primitivas a  própria satisfação das

necessidades de subsistência depende integralmente da divisão sexual do trabalho e, portanto, da

instituição matrimonial.  E, se as mulheres constituem um valor essencial  à vida do grupo, isso

significa que em cada casamento o grupo intervém enquanto grupo, isto é, ele se afirma enquanto

tal ao determinar que a relação que torna o casamento possível deve ser uma relação social, e não

natural. Desde então, começamos a ver que a proibição do incesto não possui somente um aspecto

negativo de interdição, mas que este é apenas o avesso de um aspecto positivo de  organização e

regulação: “considerada como interdição, a proibição do incesto se limita a afirmar, em um domínio

essencial à sobrevivência do grupo, a preeminência do social sobre o natural, do coletivo sobre o

individual,  da  organização  sobre  o  arbitrário.  Mas,  mesmo  nessa  altura  da  análise,  a  regra

aparentemente negativa já engendrou sua recíproca: pois toda interdição é, ao mesmo tempo e sob

outra  relação,  uma  prescrição”140.  Ou  seja,  a  proibição  do  incesto  não  se  limita  a  negar  a

possibilidade de casamento com os indivíduos reunidos sob certas categorias de parentesco, mas, ao

fazer  isso,  ela  também  determina  os  grupos  de  cônjuges  possíveis  —  como,  por  exemplo,  a

instituição da união preferencial entre primos cruzados —, de modo que ela possui, na maior parte

dos casos, esse duplo caráter de interdição e de prescrição. Com isso, chegamos ao essencial da

proibição do incesto: se ela é a instituição de relações de aliança, é porque a aliança consiste em

uma regra de trocas recíprocas e é a esse título que a proibição é verdadeiramente a passagem da

natureza à cultura, ela funda a sociedade ao impor a necessidade da exogamia. A aliança é expressão

do fato de que a sociedade passa a existir pela troca de mulheres: se renuncio às mulheres do meu

círculo familiar, eu as ofereço a um homem de outra família e, correlativamente, as mulheres de tal

família tornam-se disponíveis para mim. A proibição do incesto é formalmente idêntica à exogamia

e  justamente  por  isso institui-se  como regra de reciprocidade:  “o  conteúdo da  proibição não é

esgotado  pelo  fato  da  proibição;  esta  só  é  instaurada  para  garantir  e  fundar,  direta  ou

indiretamente, imediata ou mediatamente, uma troca”141.

140 Id., Ibid., p. 52
141 Id., Ibid., p. 60 (grifo nosso)
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Foi Marcel Mauss quem mostrou, em seu clássico Essai sur le don, a centralidade da troca,

enquanto fato social total, nas sociedades primitivas e o fato de que nestas ela assume a forma da

dádiva, isto é, uma forma triádica de reciprocidade (dar, receber, retribuir). Assim, se a sociedade é

essencialmente um sistema de trocas, isto é, de prestações recíprocas, é porque ela se institui, com a

proibição do incesto, a partir do que Lévi-Strauss chama de “princípio de reciprocidade”, segundo o

qual  o  grupo se afirma enquanto  tal  pelas  relações  de  aliança  que  a  troca  instaura.  E  isso  foi

justamente o que Mauss não percebeu: o fato de que o casamento não só é uma das formas de troca,

mas sua forma mais fundamental, na medida em que as mulheres, como vimos, são o bem por

excelência  a  ser  trocado.  Mas  elas  possuem  esse  estatuto  privilegiado  não  só  pelo  que  já

comentamos, mas também e sobretudo “porque as mulheres não são inicialmente um signo de valor

social,  mas  um estimulante  natural;  e  o  estimulante  do  único  instinto  cuja  satisfação pode ser

adiada: o único, por conseguinte, para o qual, no ato da troca e pela apercepção da reciprocidade,

pode  operar-se  a  transformação  do  estimulante  ao  signo  e,  definindo  por  esse  procedimento

fundamental a passagem da natureza à cultura, realizar-se como instituição”142.

O  caso  das  organizações  dualistas  revela  de  modo  particularmente  claro  esse  caráter

fundamental do casamento como forma de troca e, por conseguinte, o que Lévi-Strauss entende por

“princípio de reciprocidade”. Uma organização dualista é um sistema em que os membros de uma

comunidade são repartidos em duas divisões que mantêm entre si relações complexas. Geralmente,

essas duas “metades” são direta ou indiretamente exogâmicas e  ligam-se entre  si  pela troca de

mulheres, mas também por prestações e contraprestações recíprocas de caráter econômico, social e

cerimonial. Sua enorme difusão ao redor do mundo, assim como a diversidade de formas e campos

de aplicação que ela assume, chegaram a sugerir a hipótese de que todas essas organizações teriam

se difundido a partir de uma mesma origem. Ora, para Lévi-Strauss, isso indica, ao contrário, que

elas  possuem um caráter  funcional e  repousam em uma base  de  reciprocidade  que  deve  estar

presente  de  modo  independente  em  incontáveis  coletividades  humanas.  Em outras  palavras,  a

organização dualista é menos uma instituição identificável por certos traços característicos que um

princípio de organização que pode receber aplicações extremamente diversas — e, enquanto tal, o

sistema dualista é uma  enformação ou a codificação do princípio de reciprocidade143. Assim, diz

Lévi-Strauss,  “para  compreender  sua  base  comum,  é  preciso  se  dirigir  a  certas  estruturas

fundamentais do espírito humano mais do que a esta ou aquela região privilegiada do mundo ou

período da história da civilização”144. A análise histórica não acrescenta nada à inteligibilidade das

142 Id., Ibid., p. 73
143 Cf. Id., Ibid., pp. 81-3
144 Id., Ibid., pp. 87-8. Um pouco mais adiante (p. 98), Lévi-Strauss nomeia essas estruturas nos seguintes termos:

“exigência da Regra como Regra; a noção de reciprocidade considerada como a forma mais imediata pela qual pode
ser  integrada  a  oposição  entre  mim e  outrem;  enfim,  o  caráter  sintético  da  Dádiva,  isto  é,  o  fato  de  que  a
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organizações dualistas e frequentemente leva a diversos equívocos ou à conclusão de que elas são

tão instáveis e variáveis que escapam a toda tentativa de análise sistemática. Mas, diz Lévi-Strauss,

isso  é  confundir  o  princípio  de  reciprocidade,  sempre  operante  e  sempre
orientado  na  mesma  direção,  com  os  edifícios  institucionais  frequentemente
frágeis e quase sempre incompletos que lhe servem, a cada instante dado, para
realizar os mesmos fins. O contraste, nós diríamos quase a contradição aparente
entre  a  permanência  funcional  dos  sistemas  de  reciprocidade  e  o  caráter
contingente do material institucional que a história põe a sua disposição e que
ela,  aliás,  remaneja  incessantemente,  é  uma  prova  suplementar  do  caráter
instrumental dos primeiros. Quaisquer que sejam as mudanças, a mesma força
permanece sempre operante e é sempre no mesmo sentido que ela reorganiza os
elementos que lhe são oferecidos ou abandonados145.

Isso se torna ainda mais claro se considerarmos o problema das relações entre a organização

dualista e o casamento entre primos cruzados. Em geral, os sociólogos tendiam a fazer deste uma

derivação daquela e o principal motivo dessa tendência era a aparente irracionalidade do casamento

entre primos cruzados — pois, do ponto de vista biológico, não há nenhuma diferença entre primos

paralelos  e  primos  cruzados,  de  modo  que  a  proibição  do  casamento  com  os  primeiros  e  a

prescrição  do  casamento  com os  segundos  não  possui  nenhuma  motivação  racional.  Assim,  o

sistema dualista seria primeiro e o casamento preferencial lhe adviria posteriormente por uma série

de  acidentes  históricos  e  provenientes  de  diversas  ordens.  Ora,  dirá  Lévi-Strauss,  esse  tipo  de

explicação deixa de ser necessário quando consideramos as instituições humanas como estruturas

— isto é, fenômenos em que o todo, o princípio regulador, é anterior às partes e pode possuir um

valor  racional  sem ser concebido racionalmente.  É desse ponto de vista que poderemos, então,

compreender as relações entre as duas instituições em questão, na medida em que agora não há mais

necessidade de pensá-las em termos de prioridade de uma em relação à outra, mas, ao contrário,

entender que tanto a organização dualista quanto o casamento preferencial “encontram sua origem

na apreensão pelo  pensamento  primitivo  de  estruturas  absolutamente  fundamentais  e  nas  quais

reside a própria existência da cultura”146. Se, como Boas já havia notado, os fenômenos sociais são

elaborados pelo espírito no nível do pensamento inconsciente e ipso facto apresentam o caráter de

estruturas,  então as explicações  de tipo historicista  ou difusionista  não possuem mais  nenhuma

razão de ser e devem abrir caminho para uma análise estrutural.

Segundo  Lévi-Strauss,  o  princípio  de  reciprocidade  age  de  duas  formas  diferentes  e

complementares:  por  um  lado,  ele  delimita  classes matrimoniais  e,  por  outro,  determina  um

transferência consentida de um valor de um indivíduo a um outro os transforma em parceiros e acrescenta uma
qualidade nova ao valor transferido”.

145 Id., Ibid., p. 88
146 Id., Ibid., p. 117
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conjunto de relações que definem os cônjuges possíveis no interior das classes. O casamento entre

primos  cruzados  oferece  um caso  privilegiado  em que  esses  dois  aspectos  possuem a  mesma

importância  relativa  no  interior  do  sistema  e  são,  portanto,  coextensivos.  No  entanto,  sua

importância excepcional reside no fato muitas vezes constatado, mas nunca compreendido, de que a

divisão que ele estabelece entre cônjuges prescritos e proibidos recobre uma categoria de parentes

que não pode ser distinguida do ponto de vista biológico. É precisamente por fazer abstração dos

fatores biológicos que, em vez de reduzir-se a uma instituição meramente irracional, ele permite não

só  estabelecer  a  origem  puramente  social  da  proibição  do  incesto,  mas  também  descobrir  o

princípio que  rege o casamento entre  primos  cruzados  e da própria  proibição  do incesto.  Esse

aspecto passou desapercebido pela maior parte dos sociólogos, na medida em que, como vimos, da

arbitrariedade apresentada pela união preferencial  do ponto de vista biológico eles concluíam a

arbitrariedade da própria instituição, fazendo-a uma derivação contingente da organização dualista e

da prática de exogamia. Assim, se quisermos compreender a união preferencial — o que equivale,

então,  a  compreender  a  própria  proibição  do  incesto  —,  será  preciso,  contra  as  explicações

históricas de Perry, Tylor e Morgan, “tratar o casamento dos primos cruzados, regras de exogamia e

a organização dualista como tantos exemplos da recorrência de uma estrutura fundamental”, ou seja,

“tentar interpretar essa estrutura por seus caracteres globais em vez de desagregá-la em peças e

pedaços cuja justaposição pode provir de uma interpretação histórica, mas permanece desprovida de

significação intrínseca”147.

Ora, o casamento entre primos cruzados é uma instituição que se encontra em todas as partes

do mundo e em sociedades tão diferentes quanto as tribos indianas e os bandos seminômades dos

Nambikwara, de modo que, enquanto estrutura global, ela pode ser considerada como aquela que,

entre todas as regras de parentesco, mais se aproxima da universalidade da proibição do incesto.

Desse modo, seria absurdo fazê-la derivar de outras instituições — seja da organização dualista, do

levirato ou do sororato —, pois isso tornaria impossível explicar seu caráter estrutural e como essa

estrutura pode ser ao mesmo tempo mais simples e mais rica em possibilidades que os elementos

isolados aos quais se tenta atribuir prioridade. Com efeito, diz Lévi-Strauss, “antes das instituições e

como sua condição, há na verdade a apreensão de uma relação ou, mais exatamente, a apreensão da

oposição entre duas relações: essas relações dizem respeito à linha direta e à linha colateral; e a

diferença provém do fato de que essas duas linhas podem ser religadas por intermédio de parentes

do mesmo sexo ou por intermédio de parentes de sexo diferente”148. Há, pois, uma distinção entre os

colaterais de mesmo grau conforme o parentesco seja estabelecido por intermédio de um parente do

147 Id., Ibid., p. 143
148 Id., Ibid., pp. 150-1
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mesmo sexo ou de sexo diferente, distinção que significa uma diferença considerável de estatuto

entre as estruturas simétricas e assimétricas das relações colaterais: para um sobrinho, um tio não

possui o mesmo estatuto se ele é irmão de um pai que é para ele um irmão ou se ele é irmão de uma

mãe que é para ele uma irmã. Essa distinção das relações entre as linhas direta e colateral de acordo

com as estruturas simétrica e assimétrica é o que permite compreender ao mesmo tempo a proibição

do casamento com os primos paralelos e a prescrição do casamento com os primos cruzados — o

aspecto negativo e o aspecto positivo são elementos de um todo e é só assim que eles adquirem

significação. Todas as dificuldades relativas à interpretação da união preferencial desaparecem, diz

Lévi-Strauss, “se virmos no casamento entre primos cruzados a  fórmula elementar do casamento

por troca e, na troca, a razão de ser do sistema de oposições cujo caráter estrutural sublinhamos nos

parágrafos precedentes”149. Para compreender isso, basta esclarecer a natureza do casamento entre

primos cruzados.

Suponhamos150 dois  grupos  familiares,  patrilineares  e  patrilocais,  A e  B,  aliados  pelo

casamento de uma filha b com um homem a. Do ponto de vista do grupo A, a mulher b representa

uma aquisição, ao passo que, para o grupo B, ela representa uma perda. Isso significa, portanto, que

o próprio casamento se traduz, para o grupo A beneficiário, pela passagem a uma posição devedora

e, para o grupo B, pela aquisição de um crédito. Da mesma forma, o casamento de cada um dos

homens dos dois grupos implica um ganho para seu grupo respectivo, colocando o grupo — e,

particularmente,  a  família  considerada  — na  posição  de  devedor.  Inversa  e  simetricamente,  o

casamento de cada uma das mulheres dos dois grupos implica uma perda, abrindo, assim, um direito

compensador. Em suma, as mulheres parentes são mulheres  perdidas, ao passo que as mulheres

aliadas são mulheres ganhas. Há, assim, a apreensão de uma oposição entre dois tipos de relações

possíveis face às mulheres: parentesco ou aliança, isto é, irmã ou filha (mulher cedida) ou esposa

(mulher  adquirida).  A partir  dessa  oposição,  vai  construir-se  um sistema  de  reciprocidade,  na

medida em que cada família constituída a partir  desses casamentos se encontra afetada por um

signo, determinado para o grupo inicial conforme a mãe das crianças seja uma filha ou uma nora:

famílias constituídas por uma filha e um genro são resultado de um empobrecimento do grupo e

possuem, portanto, um crédito; inversamente, as famílias constituídas por um filho e uma nora são

resultado de uma aquisição e, uma vez que ganharam, têm a obrigação de retribuir. Há, pois, uma

mudança de signo quando se passa do irmão à irmã, visto que o primeiro adquire uma esposa e a

segunda é cedida por sua família. Mas, além disso, há igualmente mudança de signo quando se

passa de uma geração à outra: se o pai recebeu uma esposa, os filhos devem uma irmã; se a mãe foi

149 Id., Ibid., p. 151 (grifos nossos)
150 O presente parágrafo consiste em uma reprodução mais ou menos literal do desenvolvimento apresentado por Lévi-

Strauss em Id., Ibid., pp. 151-3.
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cedida  ao  outro  grupo,  eles  têm direito  a  uma mulher.  Essas  diferenças  exprimem,  para  Lévi-

Strauss, uma lei fundamental segundo a qual um homem só pode receber uma esposa do grupo do

qual uma mulher pode ser exigida, porque, na geração superior, uma irmã ou filha foi perdida e

vice-versa. Pode-se esclarecer esse sistema a partir do seguinte esquema:

Nesse esquema, cada casal é afetado por um signo (+) ou (-) dependendo do fato de o casal resultar

da perda ou da aquisição de uma mulher em relação à base inicial A ou B. Quando se passa à

geração seguinte, em que todos os membros são primos entre si, o signo se inverte. Quanto ao casal-

pivô, ele e seus filhos possuem os dois signos conforme nos situemos no ponto de vista de A ou de

B. Se considerarmos a geração dos primos, veremos que todos que estão na relação (+ +) ou (- -)

são paralelos, ao passo que os que estão na relação (+ -) ou (- +) são cruzados. Ora, isso significa

que a noção de reciprocidade permite deduzir imediatamente a dicotomia dos primos. O esquema

torna claro que dois primos homens, que estão na posição de credores em relação ao grupo de seu

pai e de devedores em relação ao grupo de sua mãe, não podem trocar suas irmãs, assim como dois

primos homens em posição de credores em relação ao grupo de sua mãe e de devedores em relação

ao grupo do pai,  pois tal  arranjo produziria uma situação em que,  por um lado, um grupo não

retribuiria e, por outro, um grupo não receberia nada, de modo que o casamento seria, em ambos os

casos, uma transferência unilateral. O que o casamento entre primos cruzados mostra é o fato de que

a troca matrimonial é um ato bilateral e, portanto, uma instituição simétrica. Em outras palavras,

ele exprime a lei da reciprocidade segundo a qual é preciso sempre dar e receber, mas só se pode

receber de quem tem a obrigação de dar e dar a quem tem direito a receber. Enfim, diz Lévi-Strauss,

“o essencial é que toda aquisição de direito acarreta uma obrigação concomitante e toda renúncia

exige uma compensação: no casamento por troca, essas renúncias e aquisições afetarão sempre as

duas uniões de maneira simétrica, mas inversa”151.

151 Id., Ibid., p. 154
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Desde então, o casamento entre primos cruzados não depende de uma instituição específica,

possuindo como únicos pressupostos o fato de que as mulheres sejam consideradas como valores e

a apreensão pela consciência individual de certas relações de oposição e reciprocidade. Desse ponto

de vista, a passagem da natureza à cultura se define, segundo Lévi-Strauss, “pela aptidão, por parte

do homem, a pensar as relações biológicas sob a forma de sistemas de oposições”152 — em outras

palavras, pela emergência do pensamento simbólico — e a troca, da qual a dicotomia dos primos é

reflexo,  não  é  nada  além  do  resultado  imediato  de  todos  os  pares  de  oposições  apreendidos

inconscientemente  pelo  espírito  humano.  Assim,  será  preciso  admitir  que  “a  dualidade,  a

alternância,  a  oposição  e  a  simetria,  que  elas  se  apresentem sob  formas  definidas  ou  fluidas,

constituem  menos  fenômenos  a  serem  explicados  que  os  dados  fundamentais  e  imediatos  da

realidade mental e social e que deve-se reconhecer neles os pontos de partida de toda tentativa de

explicação”153. Em outras palavras, é preciso compreender que a passagem da natureza à cultura —

e, portanto, a proibição do incesto — depende de um inconsciente estrutural que funciona segundo

uma  lógica  binária  e  apreende  a  realidade  empírica  segundo  relações  formais  de  dualidade,

alternância, oposição e simetria, desencadeando estruturas de reciprocidade que regulam as trocas

matrimoniais e os sistemas de parentesco. É, portanto a essas “estruturas fundamentais do espírito

humano” que a análise estrutural deve remontar, na medida em que é nelas que reside a chave para a

explicação  da  emergência  da  cultura  e  ipso  facto das  diferentes  modalidades  de  troca  e

reciprocidade que definem as sociedades humanas, uma vez que essas relações lógicas permitem,

finalmente, explicar a Regra, a reciprocidade e o caráter sintético da Dádiva.

*

Nas páginas precedentes, reconstituímos as linhas gerais da primeira seção da primeira parte

de Les structures élémentaires de la parenté, intitulada “Les fondements de l’échange”, visto que é

sobre essa base teórica que Lévi-Strauss vai desenvolver todas as análises subsequentes, o que torna

sua compreensão indispensável para qualquer avaliação da obra como um todo. Assim, se essa

primeira parte exigia um tratamento mais detalhado, permitimo-nos agora recapitular de modo mais

esquemático e simplificado — por uma razão de economia — os resultados a que o antropólogo nos

conduz  no restante  da  obra  antes  de  discutir  com um pouco mais  de  cuidado  alguns  aspectos

presentes na conclusão. Com isso, acreditamos ser possível compreender todos os elementos em

jogo na análise que Merleau-Ponty empreenderá desse livro no curso sobre a instituição.

152 Id., Ibid., pp. 157-8
153 Id., Ibid., p. 158
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A partir  da fórmula elementar do casamento por troca, isto é,  o casamento entre primos

cruzados, Lévi-Strauss distinguirá as três possibilidades estruturais elementares de atualização dessa

fórmula — ou seja, as três estruturas elementares do parentesco — que esgotam a compreensão de

todas as instituições matrimoniais e regras de parentesco, na medida em que as ditas “estruturas

complexas”,  como  a  de  nossa  própria  sociedade,  são  apenas  transformações  dessas  estruturas

elementares. E se, como dirá Lévi-Strauss, “é a troca, e sempre a troca, que se revela como a base

fundamental e comum de todas as modalidades da instituição matrimonial”154,  é  porque as três

estruturas elementares são não apenas produtos da troca, mas também se distinguem entre si na

medida em que são atravessadas por uma das duas modalidades essenciais de troca: a troca restrita

(direta) e a troca generalizada (indireta). Vejamos, pois, como Lévi-Strauss define cada uma dessas

estruturas.

1) Casamento bilateral (A ←→ B)

Trata-se do caso que analisamos ao explicar o casamento entre primos cruzados. Com efeito,

instala-se  aqui  uma  troca  regular  entre  dois  grupos  a  partir  de  um  sistema  classificatório  de

parentesco que opõe, por um lado, irmãos, irmãs e primos paralelos e, por outro, primos cruzados.

Se  os  primeiros  fazem parte  do  conjunto  de  casamentos  proibidos,  os  segundos  constituem o

conjunto de cônjuges possíveis,  no qual é  prescrito  o casamento com as primas cruzadas  tanto

matrilaterais quanto patrilaterais. O tipo de troca que se estabelece entre os dois grupos é uma troca

restrita,  definida como “todo sistema que  divide  o grupo,  efetiva ou funcionalmente,  em certo

número de pares de unidades trocadoras e tais que, em um par qualquer X-Y, a relação de troca seja

recíproca: isto é, que um homem X casando-se com uma mulher Y, um homem Y deve sempre poder

casar-se  com  uma  mulher  X”,  o  que  significa  que  “esses  sistemas  só  podem  fazer  funcionar

mecanismos de reciprocidade entre parceiros cujo número é dois ou um múltiplo de dois”155.

2) Casamento patrilateral

(A → B

 A ← B)

154 Id., Ibid., p. 549
155 Id., Ibid., pp. 170, 205
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Neste caso, o casamento só é prescrito em relação a uma linhagem, isto é, com a prima

cruzada patrilateral. Trata-se do caso mais elementar e pobre da troca generalizada156, na medida em

que põe em operação um sistema de ciclo curto, isto é, em que a troca não chega a constituir um

sistema global de reciprocidade, mas possui um caráter  descontínuo, alternando entre as gerações

segundo uma perspectiva oblíqua: “em um sistema de casamento com a filha da irmã do pai, uma

geração a cada duas se casa, com efeito, em um sentido, e uma geração a cada duas no outro. Ou

seja, um indivíduo pode, sem subverter o sistema, tomar uma mulher em sua geração ou na de seu

avó ou na de seu neto […]; mas ele não pode absolutamente casar-se na geração imediatamente

anterior ou imediatamente posterior à sua”157.

3) Casamento matrilateral (A → B → C)

Trata-se do caso inverso do anterior, isto é, do casamento com a prima cruzada matrilateral.

Ao contrário do casamento patrilateral, temos agora um sistema de ciclo longo em que há maior

abertura e riqueza,  isto é, a forma mais ampla de reciprocidade: “[…] o casamento matrilateral

oferece  uma  fórmula  de  virtualidades  inesgotáveis  para  a  formação  de  ciclos  cada  vez  mais

extensos”158. Esse tipo de aliança, ao mesmo tempo em que é mais rico e fornece o máximo de

integração  social,  é  também  o  mais  arriscado,  pois  a  troca  perde  seu  caráter  imediato,

generalizando-se ao conjunto da sociedade: diferentemente do casamento patrilateral, o casamento

matrilateral  possui  um caráter  contínuo e a  relação entre  as  gerações  é  não mais  oblíqua,  mas

paralela; “mas ela exige que a troca seja adiada, que a compensação não se faça em benefício dos

mesmos sujeitos que trazem o peso do sacrifício, enfim, que o mecanismo de troca funcione em

relação ao grupo total, e não em relação aos indivíduos imediatamente interessados”159.

156 Cf. Id., Ibid., p. 206: “Essa possibilidade pode exprimir-se pela fórmula: se um homem A esposa uma mulher B, um
homem B esposa uma mulher C. Nesse caso, a ligação entre as classes se exprime ao mesmo tempo pelo casamento
e pela descendência. Propomos chamar os sistemas que realizam essa fórmula de sistemas de troca generalizada,
indicando, assim, que esses sistemas podem estabelecer relações de reciprocidade entre um número qualquer de
parceiros.  Essas relações são, contudo,  relações orientadas:  se um homem  B depende, para seu casamento, da
classe C colocada após a sua, uma mulher B depende de uma classe A, colocada antes”.

157 Id., Ibid., pp. 232-3. Para esclarecimento, ver o esquema (fig. 37) que não reproduzimos aqui, p. 232
158 Id., Ibid., p. 520
159 Id., Ibid., p. 516. Contrariamente ao que o caráter esquemático de nossa apresentação pode sugerir, essas estruturas

não são formas isoladas sem nenhuma relação entre si, mas obedecem à mesma lógica binária do espírito humano
na medida em que constituem pares de oposição. Cf. Id., Ibid., p. 533: “[…] as três estruturas elementares da troca:
bilateral, matrilateral e patrilateral, estão sempre presentes no espírito humano, ao menos de forma inconsciente, e
ele não pode evocar uma delas sem pensá-la em oposição — mas também em correlação — com as duas outras. O
casamento matrilateral e o casamento patrilateral constituem os dois polos da troca generalizada; mas eles se opõem
entre si como o ciclo de troca mais curto ao ciclo de troca mais longo; e ambos se opõem ao casamento bilateral
como o caso geral ao caso particular — uma vez que o estudo matemático confirma que, em toda combinação com
diversos parceiros, o jogo a dois deve ser tratado como um caso particular do jogo a três. Ao mesmo tempo, o
casamento bilateral possui, em comum com o casamento patrilateral, o caráter da alternação, ao passo que ele se
aproxima do casamento matrilateral pelo fato de que ambos autorizam uma solução global, e não um conjunto de
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*

Para  concluirmos  nossa  exposição  das  teses  de  Lévi-Strauss,  convém começarmos  pelo

começo, isto é, interrogando-nos acerca do estatuto da distinção entre natureza e cultura de que

parte a  démarche lévi-straussiana. Ora, ainda que tal distinção perpasse sua obra, o próprio Lévi-

Strauss sempre fez questão de enfatizar seu aspecto puramente metodológico. E, com efeito, um dos

aspectos mais marcantes do movimento lógico de Les structures élémentaires de la parenté consiste

justamente em partir da distinção metodológica a fim de pouco a pouco ultrapassá-la pela análise

estrutural, na medida em que a proibição do incesto, explicando a passagem da natureza à cultura,

remete ao princípio de reciprocidade que só pode ser explicado por certas “estruturas fundamentais

do  espírito  humano”,  que  possuem,  por  sua  vez,  a  universalidade  que  caracteriza  os  fatos  da

natureza160. Em outras palavras, se passamos, em um primeiro momento, da natureza à cultura, o

movimento explicativo, na medida em que remete ao inconsciente estrutural como fundamento das

instituições matrimoniais e da proibição do incesto, vai nos levando novamente à natureza. Esse

retorno  à  natureza  é  possível  para  Lévi-Strauss,  “pois  as  leis  do  pensamento  — primitivo  ou

civilizado — são as mesmas que as que se exprimem na realidade física e na realidade social, que

não é senão um de seus aspectos”161.  Essa identidade entre  as leis  do pensamento e as leis  da

natureza se apoia, por sua vez, na ideia engelsiana de dialética da natureza, isto é, na ideia de um

“processo  dialético  que  deve  inelutavelmente  fazer  nascer  o  mundo  da  reciprocidade,  como  a

síntese  de  dois  caracteres  contraditórios  inerentes  à  ordem  natural”162.  Assim,  o  dualismo

metodológico é ultrapassado pelo próprio movimento da análise em direção a uma “concepção

monista do espírito e do mundo” que afirma que “a cultura apenas codifica determinações impostas

pela natureza […]; e que ela o faz segundo esquemas cognitivos universais preexistentes às normas

que os traduzem”163,  de modo que a cultura se enraíza, finalmente,  nos princípios orgânicos do

pensamento, que são os mesmos que os da realidade física164. 

soluções  parciais,  como é  o  caso  do  primeiro.  As  três  formas  de  troca  constituem,  portanto,  quatro  pares  de
oposição”.

160 Cf., a esse propósito,  a excelente análise de Yvan Simonis,  Claude Lévi-Strauss ou “la passion de l’inceste”.
Introduction au structuralisme. Paris: Aubier-Montaigne, 1968, pp. 33 et seq.

161 Lévi-Strauss, C. Les structures…, p. 520
162 Id., Ibid., p. 562
163 Descola, P. “Les deux natures de Lévi-Strauss” in Izard, M. (ed.). Lévi-Strauss. Cahiers de l’Herne. Paris: Éditions

de l’Herne, 2004, pp. 298, 299
164 Isso aparece, de modo bastante explícito, na seguinte passagem de sua aula inaugural do Collège de France: “Pois,

mesmo se os fenômenos sociais devam ser provisoriamente isolados do resto e tratados como se proviessem de um
nível específico, sabemos bem que, de fato e mesmo de direito, a emergência da cultura permanecerá um mistério
para  o  homem enquanto  ele  não  conseguir  determinar,  no  nível  biológico,  as  modificações  de  estrutura  e  de
funcionamento do cérebro, de que a cultura foi simultaneamente o resultado natural e o modo social de apreensão
[…]” (Lévi-Strauss, C. “Le champ de l’anthropologie” in Anthropologie structurale deux, p. 24).
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Desde então, o recurso explicativo ao inconsciente estrutural garante de partida não só a

possibilidade  do  conhecimento,  mas também sua  objetividade,  pois  o  simbolismo inconsciente,

remetido a seu princípio natural, é mediação entre mim e outrem:

O  inconsciente  seria,  assim,  o  termo  mediador  entre  mim  e  outrem.
Aprofundando  seus  dados,  nós  não  nos  prolongamos,  se  podemos  dizer,  no
sentido  de  nós  mesmos:  nós  alcançamos  um  plano  que  não  nos  parece
estrangeiro  porque  ele  guarda  nosso  eu  mais  secreto;  mas  (muito  mais
normalmente) porque, sem fazer-nos sair de nós mesmos,  ele  nos coloca em
coincidência com formas de atividade que são ao mesmo tempo nossas e outras,
condições de todas as vidas mentais de todos os homens e de todos os tempos165.

Assim, os indivíduos são elementos de um sistema simbólico que se constrói coletivamente por

meio da atividade inconsciente do espírito, atividade que é fundamentalmente a mesma para toda a

humanidade, de sorte que a formulação psicológica apenas traduz no plano do psiquismo individual

essa estrutura propriamente sociológica. Desse modo, diz Lévi-Strauss, “o inconsciente deixa de ser

o inefável refúgio das particularidades individuais, o depositário de uma história única, que faz de

cada um de nós um ser insubstituível. Ele se reduz a um termo pelo qual designamos uma função: a

função simbólica, especificamente humana, sem dúvida, mas que, em todos os homens, exerce-se

segundo as mesmas leis; que se resume, de fato, ao conjunto dessas leis” — o que significa dizer,

enfim, que “o inconsciente é sempre vazio; ou, mais exatamente, ele é tão estranho às imagens

quanto o estômago aos alimentos que o atravessam. Órgão de uma função específica, ele se limita a

impor  leis  estruturais,  que  esgotam  sua  realidade,  a  elementos  inarticulados  que  provêm  de

alhures”166.  Enfim,  o  conhecimento  das  leis  estruturais  do  inconsciente  tornaria  possível  a

elaboração de um quadro — análogo à tabela periódica de Mendeleiev — de todas as estruturas

possíveis a partir das regras de transformações que permitem as passagens de uma estrutura à outra,

espécie de código universal da atividade inconsciente do espírito humano. É sob essa perspectiva

que se torna compreensível a leitura lévi-straussiana do “fato social total” de Mauss: “que o fato

social seja total não significa somente que tudo o que é observado faça parte da observação; mas

também e sobretudo que, em uma ciência em que o observador é de mesma natureza que seu objeto,

o próprio observador é parte de sua observação”167. Em posse desse código universal, o etnólogo

pode  objetivar  a  si  mesmo  ilimitadamente  a  partir  da  própria  subjetividade  da  experiência

etnográfica,  de  modo que a  oposição  entre  objetividade  e  subjetividade  cai  por  terra,  pois  seu

espírito funciona sob as mesmas leis que estruturam seu objeto. 

165 Lévi-Strauss, C. “Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss” in Mauss, M. Sociologie et anthropologie. Paris: Puf,
1950, p. XXXI

166 Id., “L’efficacité symbolique” in Anthropologie structurale. Paris: Plon/Pocket, 2003, pp. 232, 233
167 Id., “Introduction…”, p. XXVII
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*

Como Lévi-Strauss  chega a  essas  três  estruturas  elementares?  Sem dúvidas,  a  partir  da

observação etnográfica:  de modo análogo ao que ocorre na física,  aqui o etnólogo realiza uma

construção teórica a partir da leitura dos fatos. Mas a especificidade dessa ciência, diz Merleau-

Ponty, é o fato de que essa Sinngebung é mantida próxima ao vivido, “porque ela se faz do ponto de

vista da constituição do elo social  sempre recomeçado em cada um e alcança,  assim, o que os

primitivos dizem”168. Assim, Lévi-Strauss realizaria esse “procedimento bastardo”, segundo o ponto

de vista dos que buscam separar rigorosamente filosofia e sociologia, que consiste em um “vai e

vem dos fatos às ideias e das ideias aos fatos”169: a partir da realidade empírica — das “relações

sociais” —, o etnólogo constrói modelos que tornam manifesta a estrutura social e esse modelo só

pode ser dito verdadeiro se ele tiver essa ancoragem nos fatos e puder, em contrapartida, dar conta

deles170. E, no entanto, diz Merleau-Ponty, essa proximidade entre a sociologia e o vivido — que

revelaria uma operação de compreensão — permanece, para Lévi-Strauss, apenas uma ordem para

nós. A fenomenologia está condenada, em sua obra, ao estatuto de “metáfora” por trás da qual se

esconde o verdadeiro sentido da sociologia: “em si, se o saber do social e o ser social se unem, não

é porque tenham relação de implicação mútua (cf. acima discussão de Febvre), é que o saber social

é um produto ou um reflexo do ser social”171. Haveria, assim, a concepção de uma  coincidência

entre a sociologia e seu objeto, cujo fundamento, como vimos, é a interpretação particular que Lévi-

Strauss fornece à ideia de que, na experiência etnográfica, o observador faz parte da observação. Se

eu posso objetivar  a  mim mesmo,  é  porque o inconsciente  é  o  terreno em que o objetivo e  o

subjetivo se encontram: por um lado, só posso apreender suas leis como objeto, mas, por outro, são

essas próprias leis que determinam as modalidades dessa apreensão. E, se o social é um sistema

simbólico — ou um conjunto de sistemas simbólicos —, isso significa que ele é estruturado pelas

mesmas leis  a priori pelas quais eu o apreendo.  Assim, o recurso ao vivido é necessário,  mas

constitui apenas uma primeira etapa do trabalho sociológico: a partir dele, indutivamente chegamos

aos esquemas simples de possibilidades da troca — e que,  segundo Merleau-Ponty,  possuem o

estatuto  de  essências  sociais — dos  quais  derivam  todos  os  sistemas  existentes  e  mesmo  as

estruturas complexas não passam de desenvolvimento ou reação a consequências dessas estruturas

elementares. Mas esse desenvolvimento está enraizado em uma dialética da natureza, como vimos,

168 Merleau-Ponty, M. L’institution…, p. 115
169 Id., “Le philosophe et la sociologie” in Signes, p. 124
170 Cf. Lévi-Strauss, C. “La notion de structure en ethnologie” in Anthropologie structurale, pp. 331-4
171 Merleau-Ponty, M. L’institution…, p. 115
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de modo que estamos às voltas com um “realismo das essências sociais que  são as mesmas em

sistemas históricos existentes”172.

Há,  portanto,  uma  lógica  em  si de  todos  os  sistemas  possíveis  e  mesmo  de  seu

“desenvolvimento” e à qual temos acesso pela construção do sistema das relações possíveis. Daí

que Lévi-Strauss possa conceber a ideia de uma sociologia sistemática, cuja ordem se distingue

radicalmente da ordem histórico-geográfica e cujas leis, por conseguinte, não são expressões de

modalidades da existência, mas  a priori em relação a elas. Desse modo, o relativismo de Lévi-

Strauss aparece,  aqui  de forma ainda mais explícita,  como complementar a uma ideia de saber

absoluto. O etnólogo é, no fim das contas, uma nova figura desse Kosmotheoros diante do qual o

social é objeto: “seu saber é reflexo ou notação, não é tomado no social”173. Daí que Merleau-Ponty

possa  estabelecer  uma  analogia  entre  o  relativismo  cultural  lévi-straussiano  e  o  relativismo

einsteiniano, na medida em que este só pode afirmar uma pluralidade dos tempos tomando um

sistema de  referência  como  absoluto  em relação  ao  qual  outros  tempos  seriam “dilatados”  ou

“retraídos”174. Assim como os paradoxos a que Einstein era conduzido por manter um ideal clássico

de ciência,  a “dialética” lévi-straussiana,  concebida como processo  real na esteira  de Engels,  é

expressão da manutenção desse mesmo ideal por parte de Lévi-Strauss e faz com que ele se torne

vítima, mais uma vez, do etnocentrismo de que gostaria de afastar-se: “falta de autocrítica que faz

com que Lévi-Strauss não veja que a perspectiva sobre a troca é construção do ponto de vista do

Kosmotheoros, que sua ideia da verdade em si é um modo da sociedade à qual ele pertence”175. O

problema da perspectiva de Lévi-Strauss é o mesmo que já havia sido levantado pela Gestalttheorie:

com efeito, se Lévi-Strauss fala em um campo de “gravitação” social em que se produzem as crises,

os problemas, as soluções etc., o que isso poderia significar fora não só de todo pensamento, mas

também e sobretudo de toda vida?

Desde então, é preciso tomar ao pé da letra o que, para Lévi-Strauss, aparecia apenas como

metáfora, o que supõe, mais uma vez, uma relativização do relativismo: “é preciso ser mais Einstein

que Einstein e restabelecer o mundo da percepção com suas ‘simultaneidades’ — da mesma forma,

é preciso ser mais relativista que Lévi-Strauss e recolocar o saber no mundo da percepção histórica

com  as  operações  de  ‘compreensão’”176.  O  ser  social,  campo  de  “gravitação”  ou  campo  de

estruturas, não deve, pois, ser tomado como o avesso do social, como se fosse o entendimento do

Deus leibniziano, mas como coisa social, isto é, princípio de ordem segundo um estilo perceptivo, e

não segundo uma essência. Em outras palavras, “o sistema repousaria não em [um] entendimento

172 Id., Ibid., p. 116
173 Id., Ibid., p. 120
174 Cf. Id., Ibid., pp. 117, 120, assim como “Einstein et la crise de la raison” in Signes, pp. 242-9
175 Id., L’institution…, p. 117n
176 Id., Ibid., p. 117
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divino  que  seria  ‘o  real’ (para  Lévi-Strauss  como para  Engels),  não  em [uma]  ‘finalidade’ de

essências trabalhando por trás de nossas costas, mas n[a] configuração social que seria o aparelho

simbólico dessa intersubjetividade”177. A estrutura não é uma essência social, mas, como já vimos,

uma configuração e deve, pois, ser concebida a partir da ordem perceptiva, a partir do estilo que a

organiza. De modo análogo ao que Merleau-Ponty propunha ao comentar a obra de Febvre, há uma

percepção social da qual a sociologia é idealização, uma de suas expressões,  e  não reflexo ou

coincidência,  porque  a  ordem  perceptiva  não  é  estática,  mas  trabalhada  internamente  pela

temporalidade:  “a história  é  [sua?]  realidade,  história,  aliás,  que não é acontecimentos,  mas de

partida  intersubjetividade  (história  transcendental)”178.  Enquanto  história  e  intersubjetividade,  a

ordem perceptiva torna impossível todo recuo à posição de observador absoluto e exige que se

pense sua inerência histórica e social.  Mas essa inerência, mais uma vez, é precisamente o que

permite que ele compreenda uma outra sociedade:

Justamente,  a  inerência  de  meu pensamento a  certa  situação  histórica sua  e,
através dela, a outras situações históricas que a interessam — uma vez que ela é
originária em relação às relações objetivas de que a ciência nos fala —, faz do
conhecimento do social um conhecimento de mim mesmo, exige e autoriza uma
visão da intersubjetividade como minha que a ciência esquece ao mesmo tempo
em que a utiliza e que é própria da filosofia. Se a história envolve todos nós,
cabe a nós compreender que o que podemos ter de verdade não se obtém contra
a inerência  histórica,  mas por ela.  Pensada superficialmente,  ela  destrói  toda
verdade; pensada radicalmente, ela funda uma nova ideia da verdade179.

Mas essa nova ideia de verdade, diz Merleau-Ponty, é uma verdade na situação, pois meu contato

com o social, na própria finitude de minha situação, aparece então como ponto de origem de toda

verdade.  E  é,  mais  uma vez,  por  descentramento  e  recentramento  de  meu  próprio  campo que

consigo  atingir  o  outro  e  será  a  partir  dessa  comunicação  originária,  lateral,  que  a  sociologia

construirá suas variações ideais e tentará estabelecer um quadro complexo de suas possibilidades,

sem, contudo, confundir-se com o próprio social.  É quando tomamos o espaço social como um

espaço perceptivamente orientado que conseguimos compreendê-lo — e foi isso que Lévi-Strauss

deixou escapar ao afastar-se do vivido e refugiar-se em uma ordem das essências fora da história. É

que a estrutura é indissociável de sua encarnação: mesmo que o sociólogo possa construir modelos

que evidenciem as  diferentes  constelações possíveis e o arranjo interno dos  diferentes  tipos de

casamento  preferencial  e  dos  sistemas de  parentesco,  essa  infraestrutura  formal,  se  ainda  pode

conservar certo valor heurístico, não pode explicar que haja homens, uma sociedade e uma história

177 Id., Ibid., p. 121
178 Id., Ibid., p. 118
179 Id., “Le philosophe…”, p. 137
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— e  “o  universal  ao  qual  chegaríamos  assim  não  se  substituiria  ao  particular,  assim  como  a

geometria generalizada não anula a verdade local das relações do espaço euclidiano” e “o elementar

que a antropologia estrutural busca são ainda estruturas elementares, isto é, nós de um pensamento

em rede que nos reconduz, a partir de si mesmo, à outra face da estrutura e a sua encarnação”180.

Assim, a partir da crítica ao realismo de Lévi-Strauss, o que vai se revelando é justamente o

registro da instituição como o único capaz de dar conta de seus problemas — e a referência à

história da matemática não é, de modo algum, gratuita. É, com efeito, a estrutura concebida a partir

da dupla dimensão da instituição como universalizante e particularizante que Merleau-Ponty joga

contra  o “formalismo” de  Lévi-Strauss181.  E  é,  portanto,  nesse  registro  que  aquela  “implicação

mútua”, intrínseca às operações de compreensão e que fora posta a nu por Febvre, pode revelar-se.

Desse modo, diz Merleau-Ponty, as operações lógicas atestadas pela estrutura formal das sociedades

devem, de alguma maneira, ser realizadas pelos povos que vivem esse sistema de parentesco, isto é,

deve haver uma espécie de equivalente vivido que o antropólogo tem como tarefa investigar — e

aqui a construção intelectual não pode esgotar-se em si mesma, é preciso que haja um vai e vem

entre a experiência e a construção, os fatos e as ideias. E é mais uma vez nossa inerência histórica,

nossa pertença a uma ordem institucional, que nos permite realizar tal operação: “ora, a experiência,

em antropologia, é nossa inserção de sujeitos sociais em um todo em que já está feita a síntese que

nossa inteligência busca laboriosamente, uma vez que vivemos na unidade de uma única vida todos

os sistemas de que nossa cultura é feita”182. O trabalho de campo, enquanto experiência etnográfica,

permite,  então,  um descentramento  e  recentramento  do  aparelho  de  nosso  ser  social  e  faz  da

etnologia menos uma disciplina definida por um objeto particular que um modo de pensar que se

impõe pela alteridade de seu objeto, exigindo uma transformação do próprio observador: 

há aqui uma segunda via para o universal: não mais o universal de surplomb de
um método estritamente objetivo, mas como que um universal lateral de que
fazemos aquisição pela experiência etnológica, incessante confrontação [mise à
l’épreuve] de si pelo outro e do outro por si. Trata-se de construir um sistema de
referência geral em que possam encontrar lugar o ponto de vista do indígena, o
ponto de vista do civilizado e os erros de um sobre o outro, de constituir uma
experiência alargada que se torne, em princípio, acessível a homens de um outro
país e de um outro tempo183.

A experiência assim produzida consiste, assim, em tomar distância em relação a si mesmo — ou,

para  usar  os  termos  de  Febvre,  em fazer  a  autocrítica  de  suas  próprias  categorias  — e  isso é

180 Id., “De Mauss à Claude Lévi-Strauss” in Signes, p. 149
181 Sobre esse formalismo e suas ambiguidades na obra de Lévi-Strauss, cf. Simonis, Y. Op. cit., cap. V
182 Merleau-Ponty, M. “De Mauss…”, p. 150
183 Id., Ibid.
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indispensável à etnologia, na medida em que é o que o que ela possui de mais próprio e que a

distingue das outras ciências sociais. Claro,  não há necessidade de fazer trabalho de campo em

todas as sociedades de que fala o antropólogo: “basta que ele tenha, algumas vezes e por um tempo

suficientemente  grande,  aprendido  a  deixar-se  ensinar  por  uma  outra  cultura,  pois  ele  dispõe

doravante de um órgão de conhecimento novo, ele retomou posse da região selvagem de si mesmo

que não é investida em sua própria cultura e por onde ele se comunica com os outros. Em seguida,

mesmo  em  sua  mesa  e  mesmo  de  longe,  ele  pode  recortar  por  uma  genuína  percepção as

correlações da análise mais objetiva”184.

Ora, essa passagem nos coloca diante de outro problema das análises de Lévi-Strauss. É que

esse universal lateral ao qual somos introduzidos pela experiência etnológica, na medida em que se

opõe ao universal objetivo que é ainda o ideal que rege as “essências sociais”, revela mais uma vez

o etnocentrismo de que Lévi-Strauss permanece cativo: 

[…]  postulado  de  interpretação  por  troca  [implica]  masculinismo.  O  que  a
psicanálise teria a dizer (contra Freud) desse masculinismo. É talvez adequado a
sociedades  existentes,  não  a  sociedades  possíveis.  “Mulheres”,  “homens”
[implica]  a  priori  do esquema de Lévi-Strauss  — que a  psicanálise  contesta
(postulado de natureza)”185.
“Por  esse  fundamento  perceptivo  (=  o  inconsciente  de  Lévi-Strauss)
voltaríamos,  aliás,  à  distinção  natureza-cultura,  [ou]  parentesco-aliança.
Encontraríamos [um] fundamento efetivo [pela] utilização da psicanálise (e não
somente  de  Totem  e  Tabu)  e  [compreendendo  a]  significação  sexual  de
nomenclaturas e classificações. É sob esse aspecto que o universal está aí186.

Se Lévi-Strauss pode compreender a proibição do incesto como passagem da natureza à cultura a

partir da ideia de troca, é porque seu naturalismo o deixa preso ao “postulado de natureza” que a

psicanálise nos ensina a questionar: com efeito, toda a sua análise se baseia em uma bipolaridade

masculino/feminino considerada como fato natural, esquema  a priori.  Contra isso, diz Merleau-

Ponty,  devemos  considerar  que  “[o]  fundamento  perceptivo  do  sistema  [se  encontra]  na

sexualidade: o sistema como variação de um ser sexual no mundo que é polimorfo”187. Em outras

palavras, a passagem da natureza à cultura deve ser compreendida não a partir da emergência do

pensamento simbólico enquanto dispositivo formal e combinatório, mas a partir do simbolismo do

esquema corporal que é, como vimos no primeiro capítulo, corpo libidinal e é isso que permite

compreender  que  haja  intrincamento  dos  esquemas  corporais,  isto  é,  abertura  de  princípio  à

intercorporeidade através de seu caráter fundamentalmente desejante. É, enfim, o entrecruzamento

184 Id., Ibid., p. 151 (grifo nosso)
185 Id., L’institution…, p. 117n
186 Id., Ibid., p. 118
187 Id., Ibid., p. 121
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de história  privada e  pública que reclama seus  direitos  contra  a  concepção lévi-straussiana das

relações entre indivíduo e sociedade, pois o que está em questão aqui é precisamente a instituição

da sexualidade como fundamento da própria socialidade — e é nesse terreno que o “culturalismo”

de Merleau-Ponty aparecerá de modo mais explícito. 

O próprio Lévi-Strauss não ignorava totalmente esse aspecto. De fato, não é por acaso que a

passagem da natureza à cultura se realize pela proibição do incesto, isto é, por uma regulamentação

da vida sexual, pois, se por um lado esta constitui o aspecto mais “natural” e pré-social do homem,

resta que, por outro lado,

a vida sexual é, no seio da natureza, um esboço da vida social: pois, entre todos
os instintos, o instinto sexual é o único que, para definir-se, tem necessidade da
estimulação de outrem. Deveremos voltar a esse ponto; ele não fornece uma
passagem,  ela  mesma  natural,  entre  a  natureza  e  a  cultura,  o  que  seria
inconcebível,  mas  explica  uma  das  razões  pelas  quais  é  no  terreno  da  vida
sexual, de preferência a qualquer outro, que a passagem entre as duas ordens
pode e deve necessariamente operar-se188.

Da mesma forma, o polimorfismo infantil era plenamente reconhecido por Lévi-Strauss no capítulo

VII de  Les structures élémentaires de la parenté sobre a “ilusão arcaica”. Ali, o antropólogo se

apoiava no fenômeno de  babillage descrito por Roman Jakobson a propósito do aprendizado da

linguagem:  antes  do  início  da  linguagem  articulada,  a  criança  produz  a  totalidade  dos  sons

realizáveis na linguagem humana, totalidade que é recortada de maneiras distintas pelas línguas

particulares, as quais operam uma seleção “regressiva” a partir da qual as possibilidades ilimitadas

abertas no plano fonético se perdem irremediavelmente em benefício da parte selecionada pela

língua que a criança aprende. No entanto, esse recorte é passagem de uma palração sem sentido ao

domínio da significação, graças ao qual se torna possível a comunicação. Da mesma forma, diz

Lévi-Strauss, a criança deve ser considerada um “social polimorfo”: “a multiplicidade das estruturas

de que o pensamento e as atitudes da criança nos oferecem o esboço no domínio das relações

interindividuais ainda não têm valor social, porque constituem materiais brutos aptos à construção

de sistemas heterogêneos, mas dos quais cada um só pode reter um pequeno número para atingir um

valor  funcional.  É  pela  incorporação  da  criança  a  sua  cultura  particular  que  essa  seleção  se

produz”189.  Assim,  o  pensamento  infantil,  em virtude  de  seu  polimorfismo  ou  “panmorfismo”,

fornece a todas as cultuas um fundo comum e indiferenciado de estruturas mentais e de esquemas

de sociabilidade no qual cada cultura operará uma seleção particular. 

188 Lévi-Strauss, C. Les structures…, p. 14
189 Id., Ibid., p. 110
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No entanto,  ainda  que  Lévi-Strauss  pareça  aproximar-se  significativamente  de  Merleau-

Ponty,  o  fenomenólogo  não  pode  satisfazer-se  com  essa  aparente  proximidade.  É  que  a

compreensão lévi-straussiana do papel da sexualidade na passagem da natureza à cultura acaba, por

um  lado,  por  reduzir-se  à  passagem  do  “estimulante”  ao  “signo”  — isto  é,  à  emergência  do

pensamento simbólico — pela qual as mulheres aparecem como valores a serem trocados, e, por

outro lado, apoia-se na bipolaridade natural e imutável de masculino e feminino sem levar em conta

o caráter instituído da sexualidade. Assim, se a sexualidade é um “esboço da vida social”, resta que,

para Lévi-Strauss, esse caráter é secundário em relação ao pensamento simbólico que emerge e se

confunde com a  própria  cultura.  Da mesma forma,  o  polimorfismo de que fala  Lévi-Strauss  é

correlato a sua concepção do inconsciente estrutural: essa diversidade de estruturas é reconduzida

ao conjunto das “essências sociais”, ao sistema de estruturas elementares que constituem o a priori

das formas possíveis de sociabilidade humana. Desde então, Merleau-Ponty buscará na psicanálise e

no culturalismo instrumentos que o permitam pensar radicalmente a sexualidade e o polimorfismo e

ipso facto a “universalidade” que eles apresentam. É nos cursos da Sorbonne que Merleau-Ponty

articula  pela  primeira  vez  essa  constelação  de  problemas,  cujos  elementos  reconstituiremos

sumariamente a fim de elucidar tal ponto190. 

A partir da indivisão originária (ou sincretismo, como dizia Wallon), a distinção entre mim e

outrem vai se formando progressivamente a partir da frustração do desejo de satisfação ilimitada

presente na pulsão oral (isto é, na relação da criança com o seio da mãe, momento primordial da

relação com outrem): a criança busca, através da sucção, incorporar e possuir o corpo da mãe —

que é, para ela, uma totalidade que contém todos os objetos, inclusive o corpo do pai — e vai pouco

a pouco formando uma bipartição do mundo em um “interior” (o que é introjetado em seu corpo) e

um “exterior” (o que é projetado fora de si) a partir da ambivalência que lhe é característica na

clivagem do objeto em um “seio bom” e um “seio mau”, amor e ódio simultaneamente, donde o

caráter sádico da relação oral. Mas o que é importante notar aqui é que essa relação de incorporação

é relação de identificação: o desejo de “posse” do corpo materno é desejo de ser o que a criança

ama. É por isso que, contrariamente ao que dizia Freud em seus primeiros trabalhos, não pode haver

uma diferença estrita entre relação narcísica e relação objetal, porque as duas sempre coexistem: o

que é primário na formação do complexo de Édipo não é o amor pela mãe, mas a identificação com

o pai, através da qual se dá a relação objetal com a mãe. Mas o Édipo direto é sempre acompanhado

por um Édipo inverso — a célebre teoria da bissexualidade de Freud, amplamente desenvolvida por

Klein —, de modo que a relação objetal com um dos genitores é também identificação com este e,

190 Apoiamo-nos  aqui  sobretudo em Merleau-Ponty,  M.  “Les  relations  avec  autrui  chez  l’enfant”  e  “Méthode en
psychologie de l’enfant” in Psychologie et pédagogie de l’enfant. Cours de Sorbonne 1949-1952. Lagrasse: Verdier,
2001
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portanto,  relação  objetal  com  o  outro  genitor.  Isso  porque  o  corpo  da  mãe  contém  tanto  a

feminilidade quanto a masculinidade, o que faz o caráter ambíguo e polimorfo da criança, sempre

flutuando entre esses dois polos — e que deixará sua marca no fenômeno fundamental do ciúme,

por exemplo191. É aqui que a prematuração pode ser compreendida plenamente, porque o que está

em  jogo  é  a  própria  diferenciação  sexual  que,  por  meio  da  identificação  com  os  pais,

necessariamente  antecipa os papéis da vida adulta, antecipação que se choca, contudo, com sua

condição infantil. É isso que Merleau-Ponty retém essencialmente da obra de Margaret Mead: se o

complexo de Édipo não é universal, mas uma formação de um determinado tipo de sociedade, resta

que ele é uma resposta particular a um problema universal posto pelo fato de que há crianças que

estão estreitamente associadas à vida adulta. Assim, a prematuração é um fato universal, isto é, a

criança é sempre antecipação irrealizável da vida adulta, donde a correlação (em que cada termo é

ao mesmo tempo causa e efeito do outro) percebida pela etnóloga no interior de cada sociedade

entre masculinidade e feminilidade, por um lado, e relação entre mãe e criança, por outro.

Então, o que Mead nos ensina é a conceber essa relação complexa entre indivíduo e cultura

a partir da sexualidade, o que equivale a dizer, para Merleau-Ponty, a partir do simbolismo — que

possui,  evidentemente,  apenas  uma  relação  de  homonímia  com o  simbolismo  lévi-straussiano.

Como diz Étienne Bimbenet, “o simbolismo de que fala Merleau-Ponty é ainda mais arcaico que o

de que nos fala o freudismo: através dele, somos levados ao dinamismo carnal, em outras palavras,

ao jogo das introjeções e projeções que veem as partes do corpo refletir-se mutuamente, o corpo

refletir-se  em outros  corpos,  enfim,  no  mundo  em torno  dele”192.  Assim,  simbolismo  carnal  e

sexualidade se recobrem na medida em que apontam para um fenômeno de investimento mútuo dos

corpos realizado pelas operações de introjeção e projeção, de modo que a sexualidade é definida

essencialmente  por  uma  dinâmica  de  identificação,  donde  seu  narcisismo  originário  e

inultrapassável, ela é “busca narcísica de outrem em mim e de mim em outrem”193 que faz com que

o “dentro” e o “fora”, “eu” e “outrem” se constituam nesse jogo de incorporação e permaneçam sem

fronteiras rígidas, mas em uma relação de “reversibilidade”. E, se é assim, Merleau-Ponty não pode

admitir a bipolaridade defendida por Lévi-Strauss e mobiliza as análises de Klein e Mead contra seu

“postulado de natureza”: “M. Klein admite que existe uma fase feminina no menino, paralela a uma

fase masculina na menina. Desde a fase de ligação à mãe, há ambiguidade e polimorfismo: espécie

de flutuação entre o pai e a mãe. A diferença sexual é concebida mais em termos psicológicos que

fisiológicos. […] M. Klein se orienta a uma concepção mais psicológica da masculinidade e da

191 Cf. Id., L’institution…, p. 76: “Portanto, Proust viu bem [que o] ciúme é substituição do amado pelo ciumento em
seus amores e [que] essa substituição faz com que haja homossexualidade na heterossexualidade e inversamente.
Polissexualidade”.

192 Bimbenet, É. Op. cit., p. 298
193 Id., Ibid.
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feminilidade,  que  funda sua  diferenciação na  evolução  dos  indivíduos  a  partir  de  situações  de

partida comparáveis”194; da mesma forma, o que Mead nos mostra pela generalização da psicanálise

via etnologia é que “não cabe falar do masculino e do feminino pois cada civilização elabora certo

tipo de masculinidade correlativo a certo tipo de feminilidade segundo seu modo de existência”195.

*

Após esse longo percurso, podemos, finalmente, voltar ao problema de que partira Merleau-

Ponty: há um campo de história universal? Há uma sociedade verdadeira? A única resposta possível

se encontra na própria pergunta, isto é, há sociedades que  se põem tal pergunta, de modo que tal

questão é sempre uma  interrogação da história. Desse modo, Merleau-Ponty pode retomar, sem

deixar de impor-lhe uma inflexão pessoal,  a distinção bergsoniana entre  sociedades  “abertas” e

“fechadas”: “há, se não uma sociedade verdadeira (nenhuma o é nas sociedades existentes, mas

mesmo de  direito  não  podemos  afirmá-lo),  pelo  menos  sociedades  que  se  põem a  questão  da

sociedade verdadeira, ‘abertas’ em um sentido diferente do de Bergson: [concebendo a] ideia de

uma  recuperação  da  história  por  si.  E  há  outras  sociedades  que  podemos  chamar  de  falsas

relativamente a estas”196. Em outras palavras, se todas as sociedades são instituições, as sociedades

“fechadas” o são apenas segundo a letra, ao passo que as “abertas” o são segundo o espírito, que é

justamente  introduzir  uma  recherche indefinida,  um  trabalho  histórico  ilimitado.  Daí  que  a

universalidade que se insinua nessa interrogação seja um universal de existência, lateral, instituído

pela  própria  interrogação:  como  vimos  ao  analisar  a  leitura  merleau-pontiana  de  Febvre,  a

comunicação entre os tempos se funda em nosso  interesse pelo passado, em nosso esforço para

recuperá-lo em sua verdade. Assim, a distinção lévi-straussiana entre história cumulativa e “menos

cumulativa” é reassumida por Merleau-Ponty em novos termos. É que a consciência da história

surge apenas em determinado contexto histórico e social e, embora haja algo como uma história em

todas as sociedades — pois em todas elas os homens sabem que havia outros homens antes deles

—,  “quando  eles  se  põem a  viver  e  a  pensar  historicamente,  não  é  um novo  objeto  que  seu

conhecimento anexa, é uma nova estrutura do tempo (uma nova relação com os outros, uma nova

ideia do sentido e da verdade) que se estabelece”197.

Com isso, podemos compreender de modo mais preciso a crítica que Merleau-Ponty faz às

teses de Race et histoire, da qual só havíamos mencionado o aspecto negativo. Dissemos que, para o

194 Merleau-Ponty, M. “Les relations…”, pp. 363-4
195 Id., “Méthode…”, p. 495
196 Id., L’institution…, p. 118
197 Id., “Les philosophes célèbres” in Parcours deux, pp. 205-6
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fenomenólogo,  o  acaso  e  a  probabilidade  não  eram  suficientes  para  explicar  a  capacidade

cumulativa da sociedade ocidental. Agora, temos condições de compreender essa insuficiência: é

que,  no quadro teórico da obra de Lévi-Strauss,  não há espaço para pensar a civilização como

instituição e, aqui, é Weber quem deve ser retomado contra o relativismo lévi-straussiano: “de fato,

é preciso reunião fortuita, mas a partir dessas condições se engendra [um] sistema que tem sua

lógica (Kosmos). Ex. [o] capitalismo [procede da conjunção de elementos concernentes a diferentes

domínios]: direito, Estado, religião, ciência — trabalho ‘livre’, contabilidade etc.. Mas tudo isso faz

um cosmos e outros elementos reunidos não o fazem”198. Em outras palavras, há aqui a instituição

de uma matriz simbólica que abre um campo, organiza diacriticamente esses diversos elementos

antes  esparsos  a  partir  de  suas  “afinidades  eletivas”,  de  modo  que  se  engendra  um  sistema

justamente a partir da contingência, de seu encontro fortuito. Desse modo, a explicação de Lévi-

Strauss sequer chega a ser uma explicação, porque não dá conta da invenção de uma  matriz de

civilização que foi inventada pelo ocidente e que não pode ser explicada pelo mero acaso, ainda que

exclua  qualquer  consideração  sobre  uma  eventual  “superioridade”  inata  do  ocidente,  pois  essa

invenção se fez justamente através da contingência. E, curiosamente, não é apenas Weber quem

fornece os instrumentos para que possamos pensar essa matriz, mas também Mead. Como Merleau-

Ponty diz a Georges Charbonnier:

Inventou-se, eu dizia agora há pouco, uma matriz de civilização. E, com isso,
quero dizer formas que tinham em si mesmas certa fecundidade. Então, tentei
precisar isso e talvez religar tudo isso à formação afetiva do ocidental. Se quiser,
inspirando-me um pouco em certos aspectos da sociologia  freudiana, não no
próprio Freud, não em Totem e Tabu, mas nos etnógrafos freudianos. Parece-me
que há uma relação estreita entre ciência e trabalho, de um lado, e, de outro lado,
o mito de Édipo e a relação entre pai e filho, de um modo geral, a constelação
edipiana tal como é realizada na maior parte dos povos do ocidente. Constelação
que não existe, ao menos não aparentemente, nos povos, populações arcaicas de
que falamos199.

Enfim, é a essa relação simbólica entre indivíduo e sociedade, história privada e história

pública, que a noção de instituição nos leva — e, com isso, somos também conduzidos para além da

dicotomia entre gênese e estrutura, pois essa invenção é essencialmente uma Gestaltung200, o que

exige,  por sua vez,  uma redefinição das relações  entre  particular  e  universal  a  partir  do que a

198 Id., L’institution…, pp. 44-5
199 Id., Entretiens…, pp. 373-4
200 Cf. Id., Le visible et l’invisible. Paris: Gallimard, 1979, p. 257 
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dinâmica da instituição nos ensinou201. E é por isso que, ao concluir seu resumo do curso sobre a

instituição, Merleau-Ponty afirma:

Esses fragmentos de análise tendem a uma revisão do hegelianismo, que é a
descoberta  da  fenomenologia,  da  ligação  viva,  atual,  originária  entre  os
elementos  do mundo, mas que a  coloca no passado,  subordinando-a à  visão
sistemática do filósofo. Ora, ou a fenomenologia é apenas uma introdução ao
saber verdadeiro, que permanece estrangeiro às aventuras da experiência, ou ela
permanece  inteiramente  na  filosofia,  não  pode  concluir-se  pela  fórmula  pré-
dialética  “o  Ser  é”  e  é  preciso  que  ela  assuma  a  meditação  do  ser.  É  esse
desenvolvimento da fenomenologia em metafísica da história que gostaríamos
de preparar aqui202.

Desde então, aprofundar a compreensão da instituição é pôr as bases de uma filosofia dialética que

deverá  se  revelar  como  uma  ontologia  das  formas203 — isto  é,  das  Gestalten e  sobretudo  da

Gestaltung.  É  somente  a  partir  dessa  imbricação  entre  instituição  e  dialética  e  de  seu  alcance

ontológico que o misterioso “desenvolvimento da fenomenologia em metafísica da história” pode

assumir um sentido preciso no itinerário de Merleau-Ponty. É, portanto, a isso que deveremos nos

dedicar agora, o que nos permitirá uma visão privilegiada sobre nosso problema central, isto é, a

concepção de temporalidade implicada pela compreensão da história como instituição.

201 Cf.  uma  nota  inédita  do  curso  sobre  a  filosofia  dialética  apud Belot,  D.  “‘Cette  idée  d’une  histoire  comme
champ...’. Des Aventures de la dialectique à la préface de Signes”. Chiasmi International, 19, 2018, p. 61: “A meta
é desvelar uma história fenomenal que não é de modo algum o resultado de minha decisão e por isso mesmo não é
história em si, história absoluta, história que ultrapassa a si mesma. É, em suma, o desenvolvimento dessa ideia de
uma história como campo, no horizonte de minha vida, e não como objeto, que se encontra já em Ph.P”.

202 Merleau-Ponty, M. L’institution…, p. 126
203 Aqui, situamos nossa perspectiva de leitura na esteira do excelente trabalho de Mariana Larison, L’être en forme.
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3. As formas da história e o tempo das formas: instituição e dialética

“Alors au rythme des syllabes de la langue inconnue,

bat  le  pouls  d’une vie des  formes  en  mouvement.  La

nouvelle évidence surgit. Qui propage l’expérience…”

(François Bayle, Musique acousmatique. Propositions…

…positions)

Em um artigo notável204, Roberto Terzi busca compreender essa ideia enigmática de uma

“metafísica da história”, para, em seguida, formular algumas perspectivas críticas sobre a noção de

instituição.  Uma  rápida  reconstituição  de  seus  argumentos  nos  fornecerá  os  instrumentos

necessários para prosseguirmos nossa análise.

Com efeito, Terzi define quatro aspectos essenciais da metafísica da história205:

1) Essa ideia se formula em um contexto explicitamente anti-hegeliano, como aparece claramente

na  passagem  que  citamos  acima:  se,  por  um  lado,  o  hegelianismo  é  a  “descoberta  da

fenomenologia”, isto é, da “ligação viva, atual, originária entre os elementos do mundo”, resta que,

por  outro  lado,  Hegel  acaba  por  subordiná-la  à  “visão  sistemática  do  filósofo”,  isto  é,  ao

Kosmotheoros concebido como saber  absoluto  e  atemporal.  Ao contrário,  diz  Merleau-Ponty,  a

fenomenologia não é ultrapassada, mas permanece inteira na filosofia e é por isso que ela deve

assumir  a  “meditação  do  ser”,  ou  seja,  elaborar  uma  concepção  do  ser  que  justifique  a

impossibilidade de superação da fenomenologia pelo saber absoluto.

2) A recusa da visão sistemática do filósofo implica uma redefinição da estruturação do curso das

figuras históricas ou das “aventuras da experiência”. Se, em Hegel, esse processo está subordinado

a uma síntese final no saber absoluto, o que a instituição nos mostra é, ao contrário, a união  em

cada momento de interioridade e exterioridade, universalidade e particularidade, união que, por não

ser  dirigida  por  um  telos,  não  pode  resolver-se  em  uma  síntese  última,  deixando  aberta  a

possibilidade de novos descentramentos, desvios etc..

3)  Além disso,  a  única indicação mais  explícita  por  parte  de Merleau-Ponty a  respeito  do que

constituiria essa metafísica da história é o problema de se pensar, segundo a célebre fórmula de

Marx,  “a  mediação das  relações  pessoais  pelas  coisas”.  Isso  significa  que  a  instituição  deverá

definir  um  tipo  de  historicidade  enquanto  meio  originário aquém  da  alternativa  entre  história

objetiva e  subjetiva,  passividade e  atividade,  exigindo,  pois,  sua  mediação originária.  Assim,  a

204 Terzi, R. “Institution, événement et histoire chez Merleau-Ponty”.  Bulletin d’analyse phénoménologique, XIII, 3,
2017, pp. 1-29

205 Id., Ibid., pp. 20-25
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tarefa de uma filosofia da instituição é remontar a esse  solo ontológico comum às pessoas e às

coisas que torna possível sua comunicação e integração em uma “história selvagem”.

4) Com isso, chegamos ao último aspecto, que se refere ao projeto merleau-pontiano formulado em

sua candidatura ao Collège de France: ali, como já vimos anteriormente, Merleau-Ponty colocava o

problema de pensar o estatuto filosófico de uma história  universal  e definia  a metafísica como

meditação e expressão da união em um único tecido da pluralidade das mônadas, das civilizações e

das épocas — problema que ecoa claramente na discussão dos trabalhos de Febvre e Lévi-Strauss

no  contexto  da  história  pública.  Assim,  esse  “único  tecido”  buscado  por  Merleau-Ponty  seria

desenvolvido, a partir da dinâmica da instituição, como esse “solo ontológico” comum, assumindo

posteriormente os nomes de Natureza, “carne do mundo” ou Terra enquanto  Urhistorie capaz de

garantir a unicidade da história como Seinsgeschichte e a comunicação entre as épocas e culturas na

medida em que todas possuem o mesmo enraizamento ontológico.

Ora, essa caracterização da metafísica da história põe, segundo Terzi, algumas questões que

poderiam ser resumidas em dois eixos correlatos: as relações entre unidade e diferença, por um

lado, e entre continuidade e novidade, por outro.

Quanto ao primeiro eixo, Terzi afirma que

com efeito, a garantia da possibilidade de interação entre as culturas, contra um
encerramento  historicista  e  relativista,  parece,  nos  textos  de  Merleau-Ponty,
conduzir a uma clara subordinação da alteridade dessas culturas em benefício
do que  as  religa,  a  uma subordinação  da  diferença  em prol  da  unidade,  da
continuidade, da possível universalidade. […] Mas o risco que percorre essas
páginas  é,  então,  considerar  as  diferenças,  as  descontinuidades,  as
incompreensões  e  os  mal-entendidos,  enfim,  todas  as  expressões  de  uma
alteridade radical, como “acidentes” em relação ao verdadeiro solo ontológico,
como obstáculos que se deve ultrapassar em direção à verdadeira comunidade (o
“para outrem verdadeiro”) correlativa da história total,  em vez de assumi-los
como elementos tão constitutivos da historicidade quanto os sublinhados por
Merleau-Ponty.  […] Seria  preciso,  pois,  perguntar-se se  não é o caso de dar
lugar a uma alteridade e a uma diferença radical de outra forma que a relativista,
por assim dizer, para além da alternativa entre as posições de Merleau-Ponty e
Lévi-Strauss.  O  que  exigiria,  antes  de  tudo,  questionar  os  valores  de
continuidade e unidade que dirigem em profundidade todas as análises merleau-
pontianas e, por conseguinte, o solo ontológico que virá caucionar esses valores
em Le visible et l’invisible206.

E é isso que nos conduz, enfim, ao segundo eixo, na medida em que esse solo ontológico

não parece capaz de dar conta da dimensão disruptiva do acontecimento, isto é, de sua novidade e

descontinuidade radicais. Como diz Terzi,

206 Id., Ibid., pp. 26-7
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ora,  o  quadro  conceitual  elaborado  por  Merleau-Ponty  encontraria,  ao  que
parece, dificuldades para dar conta da irrupção da novidade histórica e parece
por vezes inclusive delimitar por princípio seu alcance. […] A insistência no fato
de que a expressão e a instituição abrem uma história unitária, que os diferentes
pintores e as diferentes obras de um pintor são como que episódios de “uma
única  história”  ou  respostas  a  “uma  única  tarefa”,  o  enraizamento  da
historicidade em um mesmo Ser selvagem ou vertical, por conseguinte, a ideia
segundo a qual as diferentes figuras históricas seriam apenas expressões desse
Ser (que é, certamente, não positivo e inesgotável): todos esses elementos fazem
recair o acento na entre-pertença dos momentos históricos, na fecundidade do
campo histórico inaugurado pelo acontecimento, e mal se vê, em contrapartida,
qual  poderia  ser,  nesse  quadro  teórico,  o  estatuto  do  acontecimento  como
irrupção  do  novo.  […]  Essa  dificuldade  de  dar  conta  da  novidade  do
acontecimento  se  liga  provavelmente  a  uma  tendência  mais  profunda:  a
contingência constitutiva do acontecimento da instituição, ainda que sublinhada
por Merleau-Ponty,  parece  ser  mais  frequentemente retomada ou reabsorvida
pelo movimento do sentido que se desenvolve através dela e a ultrapassa. Em
outras palavras, Merleau-Ponty parece negligenciar aquilo que, da contingência,
resiste essencialmente a uma apropriação no e pelo sentido207.

Se o esclarecimento que Terzi fornece da ideia de metafísica da história nos parece justo,

resta que ele possui uma insuficiência que o leva justamente a formular tais perspectivas críticas,

cuja pertinência não nos parece justificada. A insuficiência consiste precisamente em não levar às

últimas  consequências  a  imbricação  entre  instituição  e  dialética,  ainda  que  esse  aspecto  seja

indicado de passagem a respeito do contexto anti-hegeliano em que tal ideia se inscreve. Vejamos

como Merleau-Ponty  buscará  definir  a  filosofia  dialética  cujas  bases  haviam sido  postas  pelos

cursos sobre a instituição e a passividade e como essa compreensão da dialética se acorda à leitura

empreendida  por  Terzi  da  ideia  de  uma  metafísica  da  história.  Isso  nos  dará  as  condições

necessárias para avaliar essa insuficiência e discutir as questões críticas postas pelo comentador.

1. Dialética e temporalidade

As três  características  fundamentais  do  pensamento  dialético  residem em que  ele  é  um

pensamento de contraditórios, subjetivo e circular208. Já uma primeira manifestação da contradição

que ele pensa se encontra na  coisa:  ora, a coisa não é uma identidade a si, mas uma totalidade

infinita cuja aparição só se dá à distância, através de seus momentos finitos — e, nesse sentido, a

coisa deve ser definida como mediação do infinito e do finito, e não “soma” dos dois. Daí que, para

Merleau-Ponty, ela seja antes “algo” que propriamente uma “coisa”, isto é, ela é uma Gestalt, um

etwas perceptivo que se organiza como figura sobre um fundo, de sorte que não se reduz à  res,

207 Id., Ibid., pp. 27-9
208 Cf. Merleau-Ponty, M. Résumés de cours. Collège de France (1952-1960). Paris: Gallimard, 1968, pp. 78 et seq..

Uma vez que o curso La philosophie dialectique permanece inédito, apoiamo-nos, no que se segue, no comentário
feito por Larison em L’Être en forme, pp. 186 et seq.
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pretensa realidade positiva, mas é uma  configuração sensível. E é nessa configuração própria ao

campo perceptivo que uma identidade perceptiva pode realizar-se através de uma multiplicidade,

pois sua aparição é estruturada pelo campo ao qual ela reenvia, campo que, por sua vez, se inscreve

em um mundo constituído por uma tensão de contraditórios: “se todo ser já é algo, portanto, se ele é

uma estrutura do tipo figura-fundo, é porque há, antes de todo ser determinado, o mundo como

abertura ao ser, como totalidade em processo, infinidade de seres que se configura em cada ser e

que permite a cada ser, incorporando-o, cristalizar-se em 'algo'”209. Em outras palavras, o mundo é

uma tensão entre  unidade  e  multiplicidade,  individualidade  e  generalidade,  absoluto  e  relativo,

positivo e negativo, finito e infinito — em suma, ele é mediação, o que equivale a dizer que ele é

transcendência, ser à distância que, por ser sempre atravessado por sua negação, não pode coincidir

consigo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a dialética é um pensamento subjetivo, pois a configuração

sensível pressupõe um sujeito  a quem ela aparece. Contudo, essa subjetividade não pode ser pura

presença a si, mas distância a si, desvio: há aqui um “campo de vida” que está aquém da separação

entre o imanente e o transcendente, de modo que a subjetividade é já uma generalidade enquanto

propriedade  de  um campo.  “Subjetividade,  coisa,  mundo  e  outrem  formam  um  sistema  cujos

momentos são interdependentes, em que tudo se mantém em conjunto”210. Finalmente, a dialética é

um pensamento  circular  e  isso  em dois  sentidos.  Em primeiro  lugar,  há  circularidade  entre  o

movimento dialético e seu começo, isto é, o movimento dialético é o movimento da experiência na

medida em que ela volta sobre si enquanto reflexão, de sorte que ele é um pensamento que não

coincide consigo mesmo, reflexão sobre um irrefletido. Mas, além disso, há circularidade entre o

movimento e sua finalidade, ou seja, a totalidade: cada movimento parcial da experiência se supera

em direção à experiência total, mas essa superação é sempre parcial, não nos conduz a um fim do

movimento — a totalidade não se fecha sobre si mesma, mas é movimento de totalização. Portanto,

se  há aqui  uma superação que  conserva,  um movimento  em direção ao  futuro  que reenvia  ao

passado,  o  movimento  dialético  é  fundamentalmente  temporal:  como  diz  Merleau-Ponty,  “o

movimento em direção ao futuro é interiormente animado por apelo do passado. Ele vem do fundo

do futuro  e  do  fundo do passado.  Ele  compreende  os  dois  ao  mesmo tempo:  tal  é  a  situação

dialética”211.  Assim,  a  totalidade  do  tempo  está  implicada  em  cada  momento  do  movimento

dialético,  o  presente é  cristalização de uma temporalidade mais  ampla,  assim como o “algo” é

cristalização do infinito. Por isso, a experiência, enquanto sujeito do movimento, não é nada que se

possa determinar fora do próprio movimento e,  uma vez que sua superação nunca é total,  esse

movimento é conservação  e criação,  história em que passado e futuro se refundam no campo do

209 Larison, M. L’Être en forme, p. 191
210 Id., Ibid., p. 195
211 Apud Id., Ibid., p. 196
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presente,  de  sorte  que  seus  momentos  não  são  subsumidos  a  uma  identidade  superior,  mas

momentos e totalidade se relacionam como o ser perspectivo e o ser à distância. Segundo Merleau-

Ponty, o pensamento dialético é o  absoluto à distância, e a verdade do círculo dialético pode ser

formulada assim: “o ser à distância através da perspectiva = parcialidade, mas o ser = totalização,

totalização  que  se  faz  justamente  por  minha  inserção  do  [sic]  ser  e,  portanto,  por  minha

parcialidade”212.  Desde então,  não nos instalamos no particular  nem no universal  puros,  pois o

particular já é  abertura à totalidade, ao universal que permanece sempre à distância, em filigrana

através do particular.

Nessa caracterização sumária da dialética merleau-pontiana, duas questões interligadas nos

chamam a atenção. Em primeiro lugar, essa compreensão da “boa dialética” está particularmente

ligada à crítica ao relativismo. Com efeito, trata-se de conceber um movimento em que o singular e

o universal se relacionam interiormente, em que o universal está sempre em filigrana através do

singular  enquanto  este  é  fundamentalmente  abertura,  superação  parcial  de  si,  movimento  de

totalização  — ou seja,  um absoluto  no relativo,  um universal  não  separado do  singular,  uma

unidade que não consome a multiplicidade. Como diz Merleau-Ponty, “dialética não é pensamento

relativista, que se instala no relativo, que mistura o Um e o não-Um: é preciso que ela ponha algo

que anime os mistos, que faça as contradições se comunicarem verdadeiramente. […] é essencial ao

pensamento dialético admitir um universo que não seja chapado, positivo, positivista e organizar as

cavidades do Um e da díade”213. Mas isso já nos leva à segunda questão: essa retomada do problema

do relativismo via  dialética  inscreve  o discurso merleau-pontiano em um plano eminentemente

ontológico, pois o que está em jogo aqui é uma compreensão do Ser como  mediação em ato ou

nexus, na medida em que a dialética é a estruturação da experiência do ser enquanto ser sensível e,

portanto,  atravessado  por  uma  profundidade,  negatividade  operante  que  o  impede  de  ser  pura

coincidência e positividade. Desde então, torna-se claro o contexto anti-hegeliano sublinhado por

Terzi dessa redefinição merleau-pontiana da dialética: o Ser como mediação e não coincidência é o

que impede a superação da fenomenologia, pois ele implica uma experiência que se estrutura como

configuração sensível. Daí que o ente tampouco seja um ob-jeto, mas um etwas perceptivo, figura

que se diferencia de um fundo ao qual ela reenvia — e é aqui que reencontramos a dialética em obra

na natureza, dialética que foi recalcada pela tradição cartesiana, mas ressurge, por exemplo, em

212 Apud Id., Ibid., p. 197
213 Apud Belot,  D.  “Dialectique,  ontologie  et  histoire  dans  les  notes  préparatoires  aux  cours  sur  La philosophie

dialectique (1956)”.  Revue internationale de philosophie, 2008/2, nº 244, p. 201. No resumo do curso, Merleau-
Ponty  contrapõe  a  dialética  ao  relativismo  em  diversos  momentos,  como,  e.g.,  em  sua  caracterização  como
“pensamento de contraditórios” e como “pensamento subjetivo”. E, após a descrição de suas três características, ele
conclui: “Há, portanto, um absoluto dialético, que só está aí para manter em seu lugar e em seu relevo o múltiplo,
para opor-se à absolutização das relações. Ele é 'fluidificado' nelas, é imanente à experiência” (Merleau-Ponty, M.
Résumés..., p. 82).
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Schelling, quando ele afirma um absoluto não separado, o Abismo enquanto horizonte infinito dado

em filigrana, como invisível, em toda intuição do finito, o que só pode ser pensado em uma filosofia

do tempo, e não do objeto. Será, enfim, essa produtividade do absoluto que só existe à distância,

através  de  suas  produções  finitas,  que  nos  permitirá  ultrapassar,  no  plano  de  uma  ontologia

dialética, o relativismo: 

a circularidade dialética implica, portanto, uma relação de duplo sentido do todo
às partes e das partes ao todo, o que conduz a uma concepção da experiência e
da História na qual o movimento de conjunto pode ser concebido como povoado
de significações parciais e opostas sem que haja necessidade de subordinar um
às outras de maneira definitiva. Em suma, essa circularidade permite pensar um
Absoluto  ou  Totalidade  que  transcende  as  produções  finitas  mas  que  existe
somente em filigrana através delas214. 

É, assim, o modelo da instituição, com suas viragens e com a unidade do campo que se faz através

da  multiplicidade,  que  se  encontra  aprofundado  pelo  pensamento  dialético  em  direção  a  uma

ontologia do nexus215. O curso das figuras históricas não pode ser subordinado a uma síntese final,

porque a totalidade é sempre movimento de totalização, só há superações parciais, o absoluto só

existe à distância e cada uma dessas figuras é atravessada por uma contradição fundamental que não

se resolve em um termo do movimento e prescinde, se não de toda teleologia, pelo menos de uma

teleologia  estanque  que  dirigiria  inexoravelmente  o  curso  da  história  a  um  ponto  sublime  de

resolução do movimento e da contradição. Há, portanto, um absoluto, um universal, que contudo

não se separa de suas produções as mais disparatadas (como, por exemplo, o tempo serial e cíclico)

dando-lhes  uma “verdade”  relativa  enquanto  possuem a  mesma matriz  e  são,  assim,  diferentes

estruturações da experiência de um  mesmo Ser.  Falando da superação do relativismo, Merleau-

Ponty dizia que a história era esse fato metafísico de que nossa vida está em jogo em nós e fora de

nós, no presente e no passado e que “o mundo é um sistema com várias entradas”216. No curso sobre

a dialética, Merleau-Ponty retoma essa frase, dando-lhe, contudo, um complemento decisivo: “o

214 Larison, M. L’Être en forme…, p. 227
215 Como diz Merleau-Ponty em uma nota inédita do curso sobre a dialética, “mostrar na conclusão que a questão não é

de forma alguma saber se a dialética está ‘nas coisas’ ou ‘nas consciências’ — as duas atitudes são anti-dialéticas. O
que é dialético é somente o meio da dialética: ‘as relações entre pessoas mediadas pelas coisas’ — I.e. Stiftung e
dialética.  A  Stiftung,  por  princípio,  ultrapassa  o  problema  decisionista:  sentido  em  si  ou  sentido  por  minha
Sinngebung” apud Belot, D. “‘Cette idée...”, p. 62. Em outras palavras, a dialética, na medida em que reenvia à
dinâmica da instituição, é justamente o que define o problema por excelência de uma metafísica da história, isto é,
da elaboração de um meio comum em que os contraditórios passam um no outro e em que a história possui o modo
de ser do campo em que as relações pessoais podem ser mediadas pelas coisas. Isso já antecipa, como procuraremos
mostrar em nosso último capítulo, o conceito de “carne”, uma vez que este envolve antes de tudo essa estruturação
da experiência sensível do Ser.

216 Merleau-Ponty, M. Les aventures..., p. 35
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mundo é um sistema com várias entradas, incomparáveis,  mas  por isso mesmo com uma única

saída, o Ser”217.

Assim, se a dialética, aprofundando a noção de instituição, vai definir a história segundo o

modo de ser do campo, a unidade e a continuidade que estruturam o campo instituído não podem

existir sem multiplicidade e descontinuidades. De fato, há um solo ontológico em que se enraízam

todas as instituições, mas esse solo é polimorfo e não se deixa reduzir a um conjunto de essências

como em Lévi-Strauss. No entanto, se tal compreensão da noção merleau-pontiana de dialética é

necessária, resta que ela ainda não é suficiente para pôr em xeque as críticas de Terzi, uma vez que,

para isso, será preciso compreender mais precisamente o modo de temporalidade que está implicado

na  instituição  e  na  dialética  e  que  nos  permitirá  elucidar  o  verdadeiro  sentido  tanto  da

“verticalidade”  pensada  por  Merleau-Ponty  quanto  da  abertura  à  alteridade  e  à  universalidade

atestada pela possibilidade de comunicação entre os tempos e as civilizações.

*

A investigação do domínio da história pública parece levar Merleau-Ponty cada vez mais ao

que Fernand Braudel chamava de longa duração ou “estrutura”, o que parece ser atestado pelo fato

de que o fenomenólogo planejava, após a discussão sobre Lévi-Strauss, mais um movimento do

curso  a  propósito  da  célebre  obra  de  Braudel  La  Méditerranée  et  le  monde  méditerranéen  à

l’époque  de  Philippe  II:  “Exemplo  de  instituição  histórica  i.e. dando  lugar  a  retomada  e

funcionando em um horizonte de história universal: o Mediterrâneo”218. Sabe-se que o historiador

definia três durações — que configuram as três partes do livro — articuladas entre si:  a longa

duração ou a ordem da estrutura, a média duração ou a ordem da conjuntura e a curta duração ou a

ordem do acontecimento.  Se a estrutura possui um tempo lento,  quase imóvel,  e irreversível,  a

conjuntura possui uma temporalidade cíclica cuja velocidade é variável. O acontecimento, por sua

vez, só pode ser compreendido pela imbricação de estrutura e conjuntura, pois, como diz Krzysztof

Pomian,  “os  acontecimentos  são  engendrados  pelas  estruturas  e  conjunturas”  e  constituem “as

manifestações visíveis das rupturas do equilíbrio ou de seu restabelecimento”219. Assim, a tarefa do

historiador braudeliano pode ser definida como a busca pela articulação dessas três ordens e pela

topologia imposta ao tempo pelo desenrolar  dos processos estudados a  partir  da imbricação do

217 Apud Larison, M. L’Être en forme…, p. 201
218 Merleau-Ponty, M. L’institution…, p. 106
219 Pomian, K. L’ordre du temps. Paris: Gallimard, 1987, p. 87
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ciclo,  da  linearidade  e  da  imobilidade,  assim como a  compreensão das  revoluções,  isto  é,  das

rupturas de continuidade e transformações qualitativas que substituem uma estrutura por outra220.

Ora, a circularidade que define o tempo da instituição — com sua tripla dimensão de Ur-,

Nach- e Endstiftung — e que vai se manifestando progressivamente através das análises concretas

do curso parece se aproximar muito dessa tripartição braudeliana do tempo da história, dando conta

de  pensar  cada  um  de  seus  três  momentos  e  sua  imbricação221.  Ao  estabelecer  um  campo,  a

instituição instaura uma estrutura — tomada aqui tanto no sentido braudeliano quanto no merleau-

pontiano  —  que  define  certa  enformação  da  experiência  que  unifica  a  diversidade  de  suas

retomadas enquanto simultaneidade ou circularidade de passado, presente e futuro. Assim, o tempo

da história é ritmado pelas retomadas da Urstiftung, de modo que, tal como pensava Braudel, ele é

engendrado pelo próprio processo e não pode ser definido de antemão por um esquema abstrato

qualquer. Enfim, toda instituição é também uma instituição do tempo e impõe certo ritmo ao campo

instituído: a estrutura tende sempre a ser reposta, mas seu equilíbrio é instável e o passado é apelo a

retomadas que diferenciam e reestruturam o campo.

No entanto, tal aproximação, por ora feita apenas superficialmente, só nos dá uma imagem

abstrata do tempo da instituição e  não permite compreender  alguns de seus aspectos decisivos,

como sua caracterização como transtemporalidade originária e a dimensão de simultaneidade entre

passado e presente, isto é, a “verticalidade” do presente, como Merleau-Ponty dirá posteriormente.

Para elucidar de maneira mais satisfatória a compreensão da temporalidade implicada na noção de

instituição, gostaríamos de propor um paralelo que nos parece ir ao encontro de certos temas caros a

Merleau-Ponty em sua tentativa de desenvolver as noções de tempo e história a partir dos marcos da

instituição, temas que reaparecerão cada vez mais em seus textos até a morte do filósofo: trata-se,

sobretudo,  das  ideias  de  “tempo  mítico”  e  “eternidade  existencial”,  que  integram  a  mesma

constelação conceitual formada pelos aspectos mencionados acima. Para isso, introduziremos um

novo movimento de aproximação entre Merleau-Ponty e a antropologia ao apresentarmos as teses

defendidas  por  Henri  Hubert  no texto breve,  porém de extraordinária  riqueza,  intitulado  Étude

sommaire de la représentation du temps dans la religion et la magie. A partir da compreensão do

tempo mágico-religioso  desenvolvida  por  Hubert,  procuraremos  tratar  de  modo mais  preciso  a

concepção de temporalidade buscada por Merleau-Ponty, o que nos permitirá, enfim, avaliar se e

em  que  medida  as  análises  de  Merleau-Ponty  sobrevalorizariam  os  valores  de  unidade  e

continuidade em detrimento da diferença e da novidade, como sustenta Terzi. 

220 Cf. Id., Ibid., pp. 96, 88
221 Lembremos que Braudel cita como exemplo de uma investigação da longa duração o estudo de Pierre Francastel

sobre a  perspectiva em  Peinture et  société,  texto igualmente trabalhado por Merleau-Ponty na seção do curso
dedicada à instituição de uma obra. Cf. Braudel, F. “História e ciências sociais. A longa duração” in Escritos sobre
a história. São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 51
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2. O tempo mítico e a simultaneidade

O ponto de partida da investigação de Hubert reside no quadro mais amplo do problema das

relações entre mitos e ritos: “dado que, dizíamos, os ritos e os episódios míticos transcorrem no

espaço e no tempo, é preciso perguntar como se pode conciliar em relação a eles a fragmentação

teórica do tempo e do espaço com a infinitude e a imutabilidade do sagrado, onde eles igualmente

se passam”222. Em outras palavras, é na contradição que se manifesta entre o tempo profano em que

ocorrem  os  ritos  e  a  eternidade  do  sagrado  à  qual  os  ritos  remetem  que  se  deve  buscar  a

especificidade da noção mágico-religiosa de tempo. No entanto, Hubert se apressa em precisar a

natureza  de  seu  estudo:  não  se  trata  de  psicologia  nem  de  metafísica,  mas  de  considerar

representações partilhadas por uma coletividade e que possuem certa rigidez legislativa223 — ou

seja, não se trata de descrever os juízos variáveis dos indivíduos sobre as durações, tampouco de

determinar a natureza do tempo, mas de pensar como certa representação do tempo surge no interior

de uma coletividade.

Se  os  ritos  — tanto  periódicos  como  ocasionais  — se  realizam  sempre  em  condições

temporais determinadas e constantes, é preciso partir do princípio de que o tempo é uma condição

necessária dos atos e das representações mágico-religiosas. No entanto, os episódios míticos aos

quais os ritos se referem transcorrem fora do tempo ou na extensão total do tempo, na medida em

que sua repetição nas festas mostra que eles são igualmente contemporâneos de datas espaçadas no

tempo normal. Em outras palavras, se os ritos comportam uma determinação temporal essencial, os

mitos, em contrapartida, parecem escapar a toda situação temporal, localizando-se na eternidade.

Ora, mas essa eternidade não está inteiramente separada do tempo: todas as mitologias, diz Hubert,

se esforçaram por  situá-la na série cronológica e é por isso que os mitos são, em geral, mitos de

origem e, por vezes, mitos escatológicos. Assim, os mitos “dão conta da origem ou do fim das

coisas não porque essa seja essencialmente sua função como mitos, mas porque eles existem no

tempo”224. Daí que eles tendam sempre a sistematizar-se como tradições que se referem à origem da

sociedade em questão, como uma espécie de pré-história da humanidade, da tribo ou da nação em

que os deuses aparecem como a origem das famílias humanas. Esse fenômeno não consiste na mera

divinização dos ancestrais, mas no fato de que os mitos são pensados sub specie temporis. E é por

isso, enfim, que as festas se apresentam como comemoração dos mitos a elas associados: “elas

reproduzem indefinidamente  um evento  que,  supostamente,  teria  ocorrido  em algum ponto  do

222 Hubert, H. Estudo sumário da representação do tempo na religião e na magia. São Paulo: Edusp, 2016, p. 29
223 Cf. Id., Ibid., p. 31
224 Id., Ibid., p. 33
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tempo, em uma data fixa”225. Outra prova disso é o fenômeno generalizado do rejuvenescimento dos

mitos ao longo da história, ou seja, festas que provêm de muitos mitos ou cuja instituição se liga

sucessivamente a causas e datas diversas. O mito rejuvenescido, diz Hubert, é sempre o ponto de

partida da celebração periódica do rito seja porque se abole a lembrança dos períodos anteriores ou

porque  se  imagina  uma  consagração  nova  e  mais  eficaz  da  data  escolhida.  O  que  o

rejuvenescimento parece mostrar é o fato de que os mitos exigem uma situação temporal,  cuja

precisão vai aumentando com a precisão da representação das coisas no tempo — os mitos tomam

da história elementos de realidade que consolidam a crença da qual são o objeto. Desse modo,

conclui Hubert, “o rejuvenescimento dos mitos não é um fenômeno diferente do fenômeno geral de

sua localização no passado, mas uma forma particular do mesmo fenômeno”226.

Mas essa localização dos fatos mágicos ou religiosos não significa que eles sejam pensados

no interior da série cronológica ordinária, tal como quaisquer outros fatos: ao contrário, diz Hubert,

“eles são situados em um tempo-meio, relativamente abstrato e descolado das coisas que duram”227,

ou seja, em uma representação “semiconcreta” que não se autonomiza completamente das durações

reais, mas domina-as e impõe-lhes limites teóricos e práticos. Essa noção de “tempo-meio” — cujo

alcance  só  poderemos  apreciar  completamente  mais  adiante  —  é  fundamental  para

compreendermos  como  o  tempo  mágico-religioso  pode  conciliar  as  antinomias  entre  o  tempo

sagrado e o tempo profano: com efeito,  entre o tempo mítico ao qual o rito se refere e o tempo

profano no qual ele  se desenrola,  constitui-se um  meio temporal por meio do qual  o rito pode

funcionar, estruturando o devir mítico como desenrolar dos ritos e estabelecendo entre esses dois

polos uma comunicação228. Segundo Hubert,  essa ideia de tempo-meio entra como um elemento

particular nas especulações da magia e da religião. O tempo, diz ele, é geralmente representado

como um sistema de datas e durações sucessivas que se reproduz periodicamente — e o calendário

consiste, pois, na notação dos pontos e intervalos no interior de um período limitado e que pode ser

repetido. Assim, podemos nos perguntar se o calendário constitui, para a magia e a religião, um

sistema de mensuração do tempo, como se elas tivessem encontrado um sistema elaborado para

outros fins que lhe servisse como ponto de apoio para a repetição de seus atos. Não parece ser

assim:  com  efeito,  há  diversos  calendários  que  foram  divididos  especialmente  para  regular  a

periodicidade dos atos religiosos ou mágicos e que são empregados paralelamente aos calendários

civis.  De acordo com Hubert,  tais  sistemas atestam a necessidade de um  ritmo específico,  que

225 Id., Ibid.
226 Id., Ibid., p. 37
227 Id., Ibid.
228 Cf. Isambert, Fr.-A., “Henri Hubert et la sociologie du temps”. Revue Française de Sociologie, XX, 1979, p. 194
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preside  a  dispersão  dos  atos  religiosos  no  tempo,  de  sorte  que  “para  a  religião  e  a  magia,  o

calendário não tem por finalidade medir o tempo, mas ritmá-lo”229.

Assim,  o  que  começa  a  delinear-se  aqui  é  a  especificidade  do  tempo  mágico-religioso

enquanto estruturação rítmica que preside a formação do calendário e a realização periódica dos

ritos. Esse tempo é formado por datas críticas — isto é, quaisquer datas que sejam objeto de uma

consideração especial  — e intervalos e sua totalidade pode ser caracterizada pelas propriedades

intrínsecas de tais elementos e por suas relações recíprocas. Hubert enumera cinco características230:

1) As datas críticas interrompem a continuidade do tempo

Em outras palavras, o tempo em que se passam as coisas mágicas e religiosas é  descontínuo e,

portanto, há heterogeneidade entre suas partes: as datas críticas do tempo-meio interrompem tanto a

duração concreta quanto a abstrata. 

2) Os intervalos compreendidos entre duas datas críticas associadas são, cada um por si, contínuos

e indivisíveis

Trata-se do estabelecimento de uma associação formal entre a duração de certas coisas concretas e

certos  períodos  do  tempo  abstrato,  os  quais  se  tornam  sua  medida:  em  outras  palavras,  a

individualidade das partes do tempo se dá por essa associação em que o período-forma é a unidade

de tempo e a medida rítmica da duração-matéria, de modo que há uma coincidência integral entre

ambos,  garantindo  sua  continuidade  e  sua  indivisibilidade.  Um  exemplo  privilegiado  dessa

característica se encontra nos ritos de entrada e de saída que dão a tais intervalos a aparência de um

todo contínuo, no qual  todas as partes são solidárias.  Isso já nos mostra  que o tempo mágico-

religioso possui um caráter espasmódico, resultante da sucessão de pontos de interrupção e de seus

intervalos indivisíveis.

3) As datas críticas são equivalentes aos intervalos que elas limitam

A data crítica não somente interrompe a continuidade do tempo ao constituir um período contínuo e

indiviso,  mas também há homogeneidade e equivalência entre a data  crítica e  o período que a

sucede, na medida em que a primeira contamina e preenche o segundo em sua totalidade — o início

engaja a sequência e o que deve se produzir em toda a extensão dessa duração já se realiza em sua

abertura. Daí que, no começo de um período, realize-se ritos, votos, bênçãos etc., pois seus efeitos

são concebidos como persistindo ao longo de todo o período, devem valer para a sua totalidade.

4) As partes semelhantes são equivalentes

São semelhantes, diz Hubert, as partes simétricas do tempo — i.e., que ocupam a mesma posição no

calendário —, além das durações de diferentes grandezas que são tomadas como unidades de tempo

229 Hubert, H. Op. cit., p. 39
230 Para o que se segue, cf. Id., Ibid., pp. 41-57
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— tais como a semana, o mês, as estações, o ano etc.. De acordo com as características anteriores,

podemos, pois, concluir que as datas críticas e os intervalos por elas limitados são semelhantes. O

que  atesta  sua  equivalência  é  o  fato  de  que  tal  similitude  cronológica  se  traduz  por  uma

repetibilidade dos eventos, isto é, o fato de que as mesmas datas levam aos mesmos fatos ou, o que

dá no mesmo, que os mesmos atos religiosos ou mágicos se realizam nas mesmas circunstâncias

temporais  —  em  pontos  simétricos  de  um  determinado  sistema  de  divisão  do  tempo.  Se  a

equivalência implica a reprodução dos eventos, então há aqui uma tendência à identidade entre as

partes semelhantes. O domingo de cada semana, diz Hubert, comemora o sacrifício de Cristo tanto

quanto a Páscoa: o domingo está para a Páscoa assim como a semana está para o ano e, se o ano

representa o curso completo do tempo, a semana o representa da mesma maneira. As múltiplas

relações de equivalência mostram, por fim, um aspecto fundamental do tempo religioso: ele tende,

como que ao seu limite, à eternidade, ao mesmo tempo em que se dispersa na série cronológica231.

5) Durações quantitativamente desiguais são tornadas iguais e durações iguais, desiguais

As grandezas fixas e vagas são representadas como iguais, na medida em que as durações não

transcorrem com a mesma rapidez: assim, heróis podem viver anos de vida mágica em uma hora da

vida humana.

Da consideração dessas cinco características podemos concluir, em primeiro lugar, que o

tempo  mágico-religioso  se  opõe  integralmente  à  ideia  de  um  tempo  quantitativo:  se  este  se

apresenta com um meio ideal contínuo, homogêneo, divisível ao infinito e cujos momentos são

partes  extra  partes,  aquele  aparece  como  um  meio  semiconcreto  descontínuo,  heterogêneo,

indivisível  e  cujas  partes  se  interpenetram.  Assim,  se  as  unidades  de  tempo  quantitativas  são

unidades de medida, as unidades do tempo mágico-religioso são, por sua vez, “unidades de um

ritmo,  no  qual  a  alternância  das  diversidades  conduz  periodicamente  ao  semelhante”232.  Isso

significa  que  as  subdivisões  do  tempo  não  se  devem  somente  a  sua  grandeza  absoluta,  mas

sobretudo  à  intervenção  de  qualidades  ativas que  definem  as  relações  de  homogeneidade  ou

heterogeneidade entre tais subdivisões. Conforme a terceira característica, uma qualidade associada

a certa seção do tempo deve distribuir-se igualmente por todas as suas partes, de modo que tal

qualidade assegura, por um lado, a homogeneidade do período limitado por duas datas críticas e,

por outro lado, sua heterogeneidade face a períodos contagiados por outras qualidades diferenciais.

231 Cf. Id., Ibid., p. 55: “Quando todas as equivalências possíveis entram em cena, o tempo acaba por ser representado
como uma sequência de pontos equivalentes, equivalendo eles mesmos aos intervalos que os separam, os quais se
equivalem entre si, e como uma sequência de partes de grandezas desiguais, encaixadas umas nas outras, que se
equivalem da mesma forma, cada ponto e cada período valendo respectivamente para o todo. E isso ocorre de tal
maneira que os atos religiosos e mágicos podem cessar sem terem acabado, repetir-se sem mudar, multiplicar-se no
tempo, e, ainda assim, sempre permanecendo únicos e acima do tempo, que nada mais é, em realidade, que uma
sequência de eternidades”.

232 Id., Ibid., p. 57
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Desde então, “o valor relativo das durações não dependerá somente de sua grandeza absoluta, mas

também da natureza e da intensidade de suas qualidades”233. Ora, isso implica reconhecer que as

partes do tempo não são indiferentes às coisas que nelas se passam e que suas qualidades só podem

ser definidas “em função dos fatos com os quais […] estão necessária e constantemente em relação

positiva ou negativa”234. Daí a grande quantidade de prognósticos e prescrições relativos às datas,

como, por exemplo, os tabus do tempo: é que as qualidades são imagens associadas em vista de

atos possíveis.

Essa relação entre as partes do tempo e os fatos conduzirá Hubert à ideia de um sistema de

“assinaturas” — ou correspondências simbólicas — em que se associam, por um lado, fenômenos

naturais ou números escolhidos como balizas do tempo e, por outro lado, representações e atos

incitados ou rechaçados pelos primeiros. “As datas são, enquanto tais, o signo ou a assinatura das

coisas  que  nelas  se  passam,  do  mesmo modo  que  certa  conjunção  planetária  é  o  signo de  tal

acontecimento  ou  de  tal  rito”,  de  modo  que  “qualidades  diferenciais  do  tempo  e  assinaturas

temporais são expressões equivalentes”235. Desse modo, o tempo mágico-religioso aparece como

uma estrutura simbólica na junção de duas séries, operando relações de correspondência entre elas:

as  balizas  do tempo tornam-se,  pois,  o  signo de  certo acontecimento  ou rito,  de certos  termos

qualitativos — e, como indicamos acima, esse tempo se constitui como meio operatório que torna

possível o funcionamento dos ritos e sua comunicação com o tempo mítico. Ao mesmo tempo, isso

nos mostra a íntima correlação entre a elaboração da noção geral do tempo mágico-religioso e do

calendário, na medida em que a representação do tempo é essencialmente rítmica: “em geral, não

são os fatos que fixam as datas.  Estas são os tempos marcados por um ritmo, o qual  divide a

duração imprecisa em durações finitas. Um ritmo, de igual natureza, determina a repetição infinita

de datas estabelecidas, sejam elas quais forem”236. 

Ora,  a escolha de tais  balizas  ou índices é  arbitrária,  pois a  própria escolha dos índices

(fenomênicos ou numéricos) já supõe uma primeira espécie de convenção. O mesmo se passa com

sua qualificação: a qualidade dos dias qualificados é definida pela associação simpática das datas e

de  seus  efeitos  e,  portanto,  há  uma  convencionalidade  (social)  no  estabelecimento  dessas

associações. Uma vez que se trata de associações simpáticas, intervém aqui necessariamente a ideia

de sagrado, poder mágico ou mana, na medida em que tal ideia é o “fundamento da crença da qual

são objeto, em magia e em religião, as outras associações da mesma espécie”237. Assim como as

233 Id., Ibid., p. 59
234 Id., Ibid., pp. 61-3
235 Id., Ibid., p. 63
236 Id., Ibid., p. 73
237 Id., Ibid., p. 75. Sobre a noção de associação simpática e sua relação com o  mana, cf. Hubert, H.; Mauss, M.

“Esquisse d’une théorie générale de la magie” in Mauss, M. Sociologie et anthropologie, op. cit., sobretudo pp. 56-
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associações simpáticas presentes nos atos mágicos implicam a noção geral de mana, pois dependem

de uma crença geral na magia,  também aqui as associações simpáticas que constituem a noção

religiosa de tempo enquanto estrutura simbólica dependerão de uma sacralização do tempo, ou seja,

de  uma  atribuição  do  caráter  sagrado  ao  tempo  e  a  suas  partes,  tornando  possível  a

convencionalidade das associações entre datas e mitos e a estruturação do calendário. Em outras

palavras, “é necessário que as datas ou seus signos tenham um poder mágico-religioso, bem como

que as coisas significadas, fatos ou atos, participem da natureza desse poder”238. Há, portanto, uma

qualificação  comum aos  dias  qualificados  da  qual  as  qualidades  diferenciais  são  apenas

modulações,  determinações  particulares dessa qualificação geral  que é  o sagrado — o que não

implica homogeneidade do tempo,  pois tais  modulações  em que o sagrado se exprime são um

princípio de diferenciação. Aqui, esclarece-se a simultaneidade entre a estruturação do calendário e

a emergência da noção de tempo religioso, uma vez que, sendo este uma estrutura simbólica, sua

noção geral e abstrata surge da instituição dessas associações, a partir da qual se destaca um tempo

“em  si”,  isto  é,  a  eternidade  como  limite  ao  qual  tende  o  tempo  religioso  — e,  simétrica  e

simultaneamente à sacralização do tempo, há uma temporalização do sagrado, como constituição

de uma cadeia ininterrupta de eternidades nas quais se reproduzem e se dispersam os mitos sem

que,  com isso,  eles  percam sua  identidade239.  Em outras  palavras,  o  calendário  é  a  ordem da

periodicidade dos ritos e o código das qualidades do tempo, ele se estrutura pelo ritmo sistólico-

diastólico da vida coletiva, conciliando o tempo mítico e o tempo do rito. 

Desse modo, esse duplo movimento de sacralização do tempo e temporalização do sagrado

nos permite compreender a origem coletiva dessa noção de tempo. Se é a noção de sagrado que está

na base dessas representações qualitativas,  o quadro qualitativo do tempo em sua permanência,

consistência e objetividade deve ser pensado a partir dos estados de agitação coletiva em que se

forma a própria noção do sagrado. No entanto, Hubert é prudente ao afirmar que essa descrição só

se  aplica  à  gênese  da  noção  geral  e  abstrata  de  tempo mágico-religioso,  embora  sugira  que  a

formação de tal noção possa ter contribuído para a de outras noções de tempo, como a do próprio

tempo profano.  Mas,  na medida em que esse estudo evidencia o tempo como meio operatório

enquanto elemento indispensável do funcionamento social, isso anuncia um problema mais amplo

que é o da permanência de um tempo qualitativo no interior de sociedades dessacralizadas: há uma

72 e 110 et seq., respectivamente.
238 Hubert, H. Estudo sumário…, p. 75
239 Cf. Id., Ibid., p. 79: “Dando sequência a esse raciocínio, chegar-se-á à noção de um tempo essencialmente religioso,

importante e perigoso, que permaneceria  impróprio à ação se a interdição que afeta seu todo não pudesse ser
suspensa momentaneamente e distribuída na íntegra sobre algumas de suas partes. Essa noção seria a representação
quase  concreta  de  uma  duração  pura,  existindo  em  si  e,  de  fato,  objetiva  […].  Trata-se  de  uma  verdadeira
eternidade,  onde  apenas  a  necessidade  de  agir  para  viver  engendraria  o  tempo,  nele  dividindo as  eternidades
sucessivas, imagens limitadas, mas substitutos perfeitos da eternidade maior”.
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“organização social do tempo cujo traço mais visível se encontra nos calendários”240, mas que se

difunde por toda a vida social. Haveria, assim, uma continuidade entre o tempo sagrado e o tempo

profano, na medida em que aquele deixa uma marca neste, a saber, a oposição entre um tempo

qualitativo e um tempo quantitativo, de modo que o horizonte da análise se alarga sensivelmente,

uma vez que o tempo qualitativo é um gênero que engloba o tempo sagrado e não se esgota nele241.

Mas a questão desse tempo social dessacralizado permanece, em Hubert, apenas indicada.

*

Como vimos, a instituição originária deve ser compreendida como  matriz simbólica que

exige diversas retomadas, de modo que a unidade do campo enquanto historicidade se constitui

nessa “rede de chamados e respostas”, por um movimento não retilíneo, mas em zigue-zague e em

uma circularidade  fundamental.  Ora,  o  problema que se  coloca  a  partir  dessa  compreensão da

dinâmica da instituição é uma espécie de  presença do passado, ou seja, o fato de que o passado

jamais “passa” totalmente, mas guarda uma produtividade no presente, é presente na medida em que

é ausente.  É essa produtividade do passado que Merleau-Ponty tentará esclarecer  pela  ideia  de

tempo mítico, pois este se define como um tempo “em que os acontecimentos ‘do começo’ guardam

uma eficácia contínua” e ele parece ser “um componente de nossa história pessoal e pública”242.

Desse modo, a temporalidade própria à instituição deve ser compreendida a partir da ideia de tempo

mítico, pois é ela que dá conta de pensar esse tipo de presença do passado no presente que define

sua  dinâmica  temporal  e  histórica:  “o  tempo  mítico  é  o  passado-presente”  e  o  mito  é  “ação

instituinte  de  fecundidade  ilimitada”243.  Compreende-se,  pois,  que  esse  tempo  seja  uma

“transtemporalidade originária”, como diz Merleau-Ponty no curso sobre a instituição: não se trata

de  uma  temporalidade  que  atravessa  a  sucessão  pensada  em  termos  seriais,  mas  de  uma

simultaneidade que é quiasma entre o passado e o presente, graças à qual Proust podia dizer que os

verdadeiros espinheiros são aqueles do passado e que a realidade só se forma na memória: é que,

“pela distância, o presente ‘desenvolve’ todo seu sentido”244, de sorte que o passado aparece como

dimensão invisível do visível, como o que o estrutura enquanto tal. Nesse sentido, pode-se dizer que

esse  passado mítico  é  “indestrutível”  e  está,  de  certa  forma,  “fora  do  tempo”:  “esse ‘passado’

pertence a um tempo mítico, ao tempo anterior ao tempo, à vida anterior, ‘mais longe que a Índia e

240 Isambert, Fr.-A. Art. cit., p. 202
241 Cf. Id., Ibid., pp. 199-200
242 Id., Le visible et l’invisible. Paris: Gallimard, 1979, pp. 42-3
243 Id., Notes de cours (1959-1961). Paris: Gallimard, 1996, p. 127
244 Id., Ibid., p. 202
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a China’”245. Isso significa, enfim, que o tempo não pode ser concebido como uma série, mas como

“pirâmide de simultaneidade”246. 

Entretanto, se Merleau-Ponty chega à ideia de simultaneidade a partir de uma investigação

sobre a história, a própria ideia de simultaneidade ou transtemporalidade em que passado e presente

são contemporâneos não acaba por minar toda possibilidade de se pensar uma história? Ela não

torna impossível a própria ideia de sucessão, substituindo-a por uma eternidade imóvel? De fato, em

diversas ocasiões Merleau-Ponty chega a afirmar uma espécie de eternidade, chegando mesmo a

fazer referências ao nunc stans medieval247. No entanto, essa eternidade é chamada de “eternidade

existencial”  e  essa  qualificação designa  precisamente  o  fato  de  que ela  é  temporal:  em outras

palavras, se há uma eternidade, ela não pode ser concebida como separada do tempo e das coisas.

Desde então, longe de negar a sucessão, a ideia de simultaneidade é sua condição e, ao mesmo

tempo, o que nos permite compreender o verdadeiro sentido da sucessão e, portanto, da história.

Com efeito, a rejeição à ideia de série se deve ao fato de que esta torna impossível a sucessão: como

explicar que um presente pontual passe, isto é, apague-se para dar lugar a um outro presente? Se o

presente for concebido como uma realidade positiva, é impossível que haja passagem do tempo. Ao

contrário, diz Merleau-Ponty, se compreendermos o presente como transcendência — distância a si,

abertura aos horizontes do passado e do futuro —, poderemos compreender como a simultaneidade

engendra a sucessão: “de fato,  há o presente, mas a transcendência do presente faz precisamente

com que ele possa se acordar a um passado e a um futuro”248. É porque há uma presença do passado

no presente, na medida em que este se configura como distância,  que pode haver passagem do

tempo, movimento e abertura em direção ao futuro, de modo que a simultaneidade não se opõe mais

à sucessão. Em suma, diz Merleau-Ponty, “a simultaneidade [é] abertura ao que não somos, fissão

do ser a partir do que somos”249. É assim que se esclarecem tanto a ideia de tempo mítico a título de

crítica à analítica intencional quanto a de “cosmologia do visível” esboçada por Merleau-Ponty em

Le visible et l’invisible. Com efeito, a temporalidade própria à instituição exige a disjunção dos

conceitos  de  originário e  de  origem:  o  caráter  mítico  do  originário  implica  uma  origem

inassinalável, de sorte que o “problema das origens” se revela como um falso problema e obriga-

nos a pensar, como diz Annabelle Dufourcq, que “a Urstiftung consiste, portanto, essencialmente no

não lugar da ubiquidade”250. Isso significa que há uma dimensão de passado imemorial, segundo os

245 Id., Le visible…, p. 292
246 Id., Notes de cours…, p. 197
247 Sobre isso, cf. Colonna, F. Merleau-Ponty et le renouvellement de la métaphysique. Paris: Hermann, 2014, cap. X
248 Merleau-Ponty, M. Le visible…, p. 246
249 Id., Notes de cours…, p. 174
250 Dufourcq, A. Merleau-Ponty: une ontologie de l’imaginaire. Dordrecht: Springer, 2012, p. 354
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termos de Schelling, que é um passado que nunca foi presente — e é isso, finalmente, que o mito

nos permite pensar e que a analítica intencional não dá conta de apreender251.

De certo modo, poderíamos dizer que a investigação de Merleau-Ponty começa no ponto em

que  a  de  Hubert  se  detém.  Em  primeiro  lugar,  porque  o  fenomenólogo  tenta  compreender

precisamente esse tempo qualitativo que, segundo Isambert, é anunciado — mas não desenvolvido

— pelo  mémoire de  Hubert  como algo  mais  amplo  que  o  tempo mágico-religioso,  sendo este

englobado por  aquele.  Assim,  por  meio  da  noção de  instituição,  Merleau-Ponty tenta  pensar  o

tempo histórico nesse horizonte alargado. Mas, em segundo lugar, porque o ponto de vista em que

cada  um  dos  autores  se  situa  é  distinto:  se,  por  um  lado,  Hubert  se  ocupa  do  problema  da

categorização  do  tempo,  Merleau-Ponty,  em  contrapartida,  coloca-se  de  partida  no  terreno  da

metafísica — no sentido em que comentamos a noção de metafísica da história.  No entanto,  a

despeito dessas diferenças, Merleau-Ponty parece retomar, em certa medida, o horizonte próprio à

análise de Hubert ao introduzir, por exemplo, a ideia de tempo mítico ou historicidade sagrada em

sua problemática. Se, como dissemos, esse gesto talvez não tenha o Étude como referência, resta

que ele se realiza a partir  de um diálogo fecundo com a sociologia e a antropologia francesas.

Lembremos que, em “Le philosophe et la sociologie”, Merleau-Ponty diz que Husserl teve o grande

mérito de pressentir “[…] que todas as formas de pensamento são, de certa maneira, solidárias, que

não é preciso arruinar as ciências do homem para fundar a filosofia nem arruinar a filosofia para

fundar as ciências do homem, que toda ciência secreta uma ontologia e que toda ontologia antecipa

um saber e que, enfim, cabe a nós nos apropriarmos disso e fazer com que a filosofia e a ciência

sejam ambas possíveis…”252.

Desse modo, não é surpreendente que, apesar de todas as diferenças que se evidenciam entre

Hubert e Merleau-Ponty, possamos encontrar muitas proximidades entre a maneira como cada um

concebe  o  tempo.  Como  vimos,  a  instituição  possui  um  caráter  simultaneamente  contínuo  e

descontínuo:  descontínuo  na  medida  em que  o  acontecimento  instituinte,  embora  não  surja  ex

nihilo,  é  uma verdadeira  criação,  ou  seja,  a  instituição  de  uma novidade  na  história,  de  uma

diferenciação no interior do campo instituído. Mas há também uma continuidade, na medida em que

ela possui o modo de ser da historicidade e do  campo enquanto unificação significativa de uma

251 Cf. Merleau-Ponty, M. Le visible…, p. 313: “Eu ponho em dúvida a perspectiva evolucionista: eu a substituo por
uma cosmologia do visível, no sentido em que, considerando o endotempo e o endoespaço, não há mais para mim
questão das  origens nem dos limites  nem de  séries  de acontecimentos indo a causa primeira,  mas uma única
explosão  do  Ser  que  é  eterna  [à  jamais]”.  Indiquemos,  de  passagem,  que  Merleau-Ponty  se  aproxima
significativamente do gesto efetuado por Herder em seu célebre  Abhandlung über den Ursprung der Sprache ao
recusar a ideia de uma “origem absoluta” ou de um “ponto zero” por meio de um deslocamento semântico do
conceito de “origem”. Essa disjunção entre origem e originário será trabalhada de maneira mais aprofundada no
próximo capítulo, mas julgamos por bem já deixá-la indicada aqui a fim de esclarecer alguns aspectos implicados
na noção de instituição.

252 Id., Signes, p. 123
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multiplicidade, à qual ela dá um estilo comum, uma comunidade de sentido. Esse duplo caráter

parece trazer certos ecos das três primeiras características do tempo mágico-religioso apontadas por

Hubert, da descontinuidade provocada pelas datas críticas e da continuidade e indivisibilidade dos

períodos aos quais elas se associam, além da equivalência entre a data crítica e o intervalo por ela

limitado. Da mesma forma, a quarta característica também parece ecoar no tempo da instituição, na

medida em que aponta para essa relação interna entre eternidade e temporalidade: com efeito, se as

múltiplas  relações  de  equivalência  nos  levam,  por  um  lado,  à  eternidade  e,  por  outro,  a  sua

dispersão no tempo a partir  da repetibilidade dos ritos,  em Merleau-Ponty é o reenvio de cada

acontecimento  a  todos  os  outros  no  interior  do  campo  instituído  que  nos  leva  à  ideia  de

simultaneidade ou de eternidade existencial, a qual só existe na passagem do tempo, na sucessão

dos  acontecimentos  que  desdobram  autrement  et  mêmement,  como  dizia  Péguy,  o  sentido  da

instituição originária, na medida em que esta exige ser constantemente retomada, reatualizada. Por

fim,  há  ainda  uma  proximidade  em  relação  ao  modo  de  ser  do  tempo:  a  recusa  do  tempo

quantitativo significa renunciar a pensar o tempo pelo modelo do  objeto,  tal como o entende a

metafísica moderna. Ao contrário, tanto em Hubert quanto em Merleau-Ponty o tempo possui um

caráter  muito  mais  sintático  que  semântico,  por  assim dizer  — isto  é,  ele  é  muito  menos  um

conteúdo da vida social que a maneira como ela necessariamente se organiza e se articula. Esse

caráter sintático se deve ao fato de que o tempo de que falam ambos os autores é essencialmente

rítmico: ele marca o ritmo da vida social ou do “acontecimento do mundo”. 

Não se trata, aqui, de estabelecer qualquer tipo de identidade entre o tempo mágico-religioso

e o tempo da instituição, o que redundaria em forçar demasiado a letra e o espírito de cada um dos

autores. Indicar certas aproximações ou certos ecos entre essas duas concepções da temporalidade

significa, antes, reconhecer certo esforço comum a Hubert e Merleau-Ponty, a saber, o esforço de

pensar o tempo social em sua especificidade, o que implica interrogar essa presença do passado no

presente  que  faz  com  que  Merleau-Ponty  reencontre,  de  certa  forma,  a  mesma  problemática

desenvolvida por Hubert ao retomar a ideia de tempo mítico ou historicidade sagrada. Pois, como

dizia Merleau-Ponty,

como  denominar,  senão  história,  este  meio  em  que  uma  forma  prenhe  de
contingência abre subitamente um ciclo de futuro e o comanda com a autoridade
do instituído? Não, decerto,  a história que pretenderia compor todo o campo
humano com acontecimentos situados e datados no tempo serial e com decisões
instantâneas,  mas  essa  história  que  sabe  bem que  o  mito,  o  tempo  lendário
obcecam sempre, sob outras formas, as empreitadas humanas, que procura além
ou aquém dos acontecimentos em parcelas e que se chama justamente história
estrutural253.

253 Merleau-Ponty, M. Signes, pp. 154-5
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O que a consideração do tempo da instituição como tempo mítico parece nos ensinar é que a

continuidade e a unidade do campo instituído são essencialmente interrogativas, na medida em que

esse passado imemorial é, se nos é permitida a referência proustiana, fundamentalmente um tempo

sempre já perdido. Desde então, a continuidade do campo é entrecortada pela descontinuidade do

acontecimento e, se toda Nachstiftung é em alguma medida uma repetição da Urstiftung, é preciso

sempre considerar, segundo a feliz formulação de Rubens Rodrigues Torres Filho, o que a repetição

traz de novo. Assim, a irrupção do novo possui um lugar na filosofia merleau-pontiana, mas ela se

produz no interior da articulação entre estrutura e conjuntura, se quisermos retomar o vocabulário

braudeliano, isto é, nos descentramentos e recentramentos do campo instituído, enraizando-se nesse

solo inesgotável  e polimorfo que constitui  a  Terra,  mas produzindo sempre novas  aberturas do

sentido254. O que Terzi parece não ter levado suficientemente em conta é o fato de que, enquanto

movimento de totalização que nunca consegue arrebatar-se, a estruturação da experiência descrita

pelas noções correlatas de instituição e dialética insiste na inscrição histórica do sentido, ou seja,

em sua  sedimentação e  fecundidade.  Daí  que a  temporalidade  histórica  seja  fundamentalmente

circular,  uma vez que ela  é o  ritmo espasmódico ou sistólico-diastólico dessa estrutura sempre

escandida  por  dois  momentos  indissociáveis:  o  instituinte  e  o  instituído,  movimento  e  inércia,

antecipação e retomada etc.255. Em certa medida, ao falar de tal estrutura rítmica e espasmódica da

história,  Merleau-Ponty  reencontra  e  generaliza  as  belas  análises  de  Marcel  Mauss  sobre  as

sociedades esquimós, dando-lhes um estatuto ontológico: “a vida social não se mantém no mesmo

nível nos diferentes momentos do ano; mas ela passa por fases sucessivas e regulares de intensidade

254 Cf.  Merleau-Ponty,  M.  Le  visible…,  p.  248:  “O  Ser  é  o  que  exige  de  nós  criação para  que  dele  tenhamos
experiência”.  Como  veremos no próximo capítulo,  a  inesgotabilidade desse solo ontológico está  relacionada à
redefinição merleau-pontiana do conceito de infinito a partir de suas investigações sobre a dialética: contra o “mau
infinito” da metafísica clássica, o que a concepção do Ser como mediação exige é a compreensão do infinito como
Offenheit e  é  isso  o  que  garante  ao  mesmo tempo o  enraizamento de  toda  criação  em um  mesmo Ser  e  sua
necessária  multiplicidade  e  diferenciação.  Cf.  e.g.  Merleau-Ponty,  M.  Le  visible…,  p.  298:  “O  progresso  da
interrogação em direção ao centro não é movimento do condicionado à condição, do fundado ao Grund: o pretenso
Grund é Abgrund. Mas o abismo que descobrimos assim não é tal falta de fundo, ele é surgimento de uma Hoheit
que se mantém pelo alto (cf. Heidegger, Unterwegs zur Sprache), isto é, de uma negatividade que vem ao mundo” e
pp. 221-2: “o mundo perceptivo ‘amorfo’ do qual eu falava a propósito da pintura — recurso perpétuo para refazer
a pintura —, que não contém nenhum modo de expressão e que, no entanto, chama e exige todos eles e res-suscita
com cada  pintor  um novo esforço  de  expressão  — esse  mundo perceptivo  é,  no  fundo,  o  Ser  no  sentido  de
Heidegger, que é mais que toda pintura, que toda fala, que toda ‘atitude’ e que, apreendido pela filosofia em sua
universalidade, aparece como contendo tudo o que jamais será dito e deixando-nos, no entanto, a criá-lo (Proust): é
o λόγος ἐνδιαθετος que chama o λόγος προφορίκος”.

255 É isso que fundamenta a problemática da revolução desenvolvida por Merleau-Ponty em sua crítica a Daniel Guérin
no epílogo de Les aventures de la dialectique. Cf. Les aventures…, p. 305: “Isso é fazer como se tudo o que existe
historicamente não fosse ao mesmo tempo movimento e inércia, é colocar na história como conteúdos de um lado o
princípio da resistência, que chamamos de burguesia, e de outro lado o princípio do movimento, que chamamos de
proletariado, ao passo que eles são a própria estrutura da história enquanto passagem à generalidade e à instituição
das relações entre pessoas”.
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crescente e decrescente, de repouso e de atividade, de gasto e de reparação”256. Portanto, uma vez

que o sentido se inscreve historicamente, ele não absorve a contingência como sugere Terzi, mas se

realiza através dela sem garantias de ser algum dia retomado, podendo, inclusive, perder-se — e, da

mesma forma, a continuidade e a unidade só se fazem através da diferença e da multiplicidade, pois

a unidade do campo é a de uma recherche indefinida, de uma totalização inacabada em que sair de

si e voltar a si são equivalentes e que, diferenciando-se internamente, interdita toda coincidência

consigo mesma. 

Agora, temos condições de discutir o último aspecto levantado por Terzi. A insistência de

Merleau-Ponty na possibilidade de comunicação e de compreensão da alteridade implicaria uma

subordinação  da  alteridade  que  a  reduziria  a  mero  “acidente”  em  relação  ao  verdadeiro  solo

ontológico? Em sua crítica ao comentário, de inspiração heideggeriana, realizado por Jean Beaufret

do poema de Parmênides, Merleau-Ponty recoloca o problema da comunicação entre os tempos,

mas desta vez a respeito da própria história da filosofia. O que parece problemático nas teses de

Beaufret/Heidegger é precisamente o fato de que eles confundiriam o originário com a origem,

recaindo em uma posição inversa, mas simétrica, à posição hegeliana: a ideia de um pensamento

inaugural dos  gregos  enquanto  começo de  um pensamento  destinado  ao  ser,  que  absorveria  o

sentido do futuro enquanto decadência. Em uma nota inédita do curso sobre a dialética, Merleau-

Ponty afirma: “no fundo, esse redobramento sobre as origens, essa involução silenciosa, é o inverso

e simétrico de Hegel esmagando em seu pensamento todo o passado. Marcha em direção a Hegel e

queda desde Parmênides”. Ora, continua o fenomenólogo, “como somos nós que revivemos esse

Parmênides, as 2 atitudes são equivalentes. A coincidência com uma Fala que nos ‘tem’ nunca pode

ser senão metade da verdade = a outra verdade, a resposta dialética e ventríloqua, é que somos nós

que organizamos essa celebração de Parmênides.  Essas 2 ‘verdades’ devem ser  compreendidas

conjuntamente = a troca entre o passado e o presente”.  Mas essa crítica recai  apenas sobre o

“esoterismo” e o mito da idade do ouro presentes nessa leitura, pois ela “deixa intactas as profundas

observações sobre a contemporaneidade do tempo, a impossibilidade de considerar uma cultura

como ultrapassada em todos os aspectos. É, a nosso ver, a indicação de uma tarefa da verdadeira

dialética: tornar compreensível a afinidade das épocas e dos momentos do tempo sem reduzi-los a

um ‘retorno’, a um progresso ‘inevitável’, sem destruir seu caráter de criações”257.

Desse modo, o erro de Beaufret/Heidegger é ignorar, como diz David Belot, que “nenhuma

origem jamais coincide consigo mesma e que discutir um pensamento é inscrever-se em um diálogo

256 Mauss, M. “Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos: étude de morphologie sociale” in Sociologie
et anthropologie, p. 473

257 Apud Robert, F. Phénoménologie et ontologie. Merleau-Ponty lecteur de Husserl et Heidegger. Paris: L’Harmattan,
2005, pp. 209, 211, 212 (grifo nosso)



110

que sempre já começou”258. Em outras palavras, o que a história da filosofia nos mostra a respeito

do problema da  comunicação entre  os  tempos  é,  por  um lado,  a  inscrição do pensamento  na

história e,  por  outro lado,  o  caráter  fundamentalmente  interrogativo e  criativo  da  retomada do

passado. Reencontramos aqui aquele desdobramento de que falávamos a propósito da instituição: é

na medida em que meu próprio pensamento é uma recherche e uma tentativa de expressão que eu

posso me comunicar com os outros pensamentos e “meu pensamento prolonga ou organiza uma

história porque ele próprio é uma história e essas duas linhas nunca se reconduzem a uma só”259.

Assim, se pode haver comunicação e compreensão de outros tempos ou de outras civilizações, isso

não apaga sua singularidade em benefício de uma identidade superior: se seu enraizamento em um

mesmo Ser polimorfo torna possível a comunicação, o que a dialética nos ensina é que há uma

relação intrínseca entre unidade e multiplicidade que se mantém em eterna tensão, impedindo toda

submissão da multiplicidade a uma identidade.  Além disso,  é preciso levar em conta o fato,  já

discutido acima, de que a universalidade da história é uma universalidade lateral, introduzida pela

própria interrogação da história — e, portanto, não está calcada no Ser como se este fosse uma

garantia ou exigência de “comunidade universal”, mas é ela mesma uma realidade histórica que

consiste em nosso interesse pelo passado e pela alteridade260. O que esse solo permite pensar não é

uma  teleologia  trabalhando  por  detrás  da  história  em direção  a  uma  “história  universal”,  mas

simplesmente o fato de que nenhuma criação histórica coincide consigo mesma,  mas é sempre

abertura  e  transcendência,  estruturação  particular  de  um mesmo  Ser  que  permanece  sempre  à

distância, em filigrana, como excesso e fundo inesgotável constantemente interrogado pelo homem

e apelo a novas criações:

A história não é um deus exterior, uma razão oculta cujas conclusões apenas
teríamos que registrar: ela é esse fato metafísico de que a mesma vida, a nossa, é
jogada em nós e fora de nós, em nosso presente e em nosso passado, que o
mundo é um sistema com diversas entradas ou, se se preferir, que nós temos
semelhantes261.
A história  comporta  fatos  dialéticos,  significações  esboçadas,  ela  não  é  um
raciocínio  consequente;  como um interlocutor  desatento,  ela  deixa  o  debate
desviar-se,  esquece  no  meio  do  caminho  os  dados  do  problema.  As  épocas
históricas se deixam agrupar em torno de uma interrogação sobre a possibilidade
do homem da qual cada uma dá uma fórmula, mais do que em torno de uma
solução imanente da qual a história seria o advento262.

258 Belot, D. “Dialectique, ontologie...”, p. 199
259 Id., Ibid., p. 205
260 Merleau-Ponty insiste nesse aspecto em diversas ocasiões. Além das referências já trabalhadas acima, cf. e.g. Les

aventures…,  p. 33: “É verdade, o  Kulturmensch é um tipo moderno. A história só se oferece como espetáculo
àqueles que já decidiram se interessar por todas as soluções, que se estabelecem diante delas em um estado de
disponibilidade e, portanto, ela contrasta com as paixões estreitas e profundas que contempla”. 

261 Id., Ibid., p. 35
262 Id., Ibid., pp. 38-9
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*

Se  quisermos  levar  às  últimas  consequências  a  compreensão  da  metafísica  da  história

proposta por Merleau-Ponty, tal como buscamos esclarecê-la no presente capítulo, deveremos, pois,

investigar mais a fundo a articulação arqueológica entre a história e esse solo ontológico que o

fenomenólogo almeja pensar por meio dos termos Natureza, Terra e Ser bruto. Em outras palavras,

será  preciso  pensar  essa  curiosa  conjunção  proposta  pelo  fenomenólogo  entre  φύσις,  λόγος  e

μοῖρα263, o que nos levará ao problema da articulação entre natureza e história em estreita relação

com  a  apropriação  merleau-pontiana  da  ideia  heideggeriana  de  Seinsgeschichte  e  da  ideia

husserliana de Terra.  Nesse contexto, será, como pretendemos mostrar,  sobretudo sua leitura de

Schelling que aparecerá como momento fundamental da reflexão tardia de Merleau-Ponty sobre a

história  e  a  temporalidade,  em que a  universalidade  poderá  enfim ser  concebida  para  além da

oposição entre o uno e o múltiplo, o infinito e o finito, a eternidade e a temporalidade, segundo a

compreensão de um Ser polimorfo que se estrutura dialeticamente como Ser sensível, isto é, que,

por ser atravessado por sua própria negatividade, não pode coincidir consigo mesmo, mas possui

uma  produtividade  e  só  se  manifesta  à  distância  como  configuração,  figura  sobre  fundo,

desvelamento e velamento, enfim, visível e invisível. 

263 Cf. Merleau-Ponty, M. La nature. Cours du Collège de France. Paris: Seuil, 1995, p. 259
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4. A processão do Absoluto: Merleau-Ponty e Schelling264

“O abismo não nos divide.

O abismo nos circunda.”

(Wisława Szymborska, Autotomia)

“Natureza  infinita,  tecido  espesso,  maciço,  em

movimento  inesgotável,  tapeçaria  sempre

inacabada onde incessantemente se desenham e

apagam  todas  as  formas.  Redes  infinitas  de

histórias  inextricáveis,  confusa  estridência  de

vozes  dissonantes,  uma  total  anulação,  uma

explosão silenciosa.”

(Margarida Cordeiro, Rosa de areia)

Merleau-Ponty, como se sabe, possuía pouca familiaridade com a obra de Schelling: seu

único contato textual com a obra do filósofo alemão se deu através da coletânea de textos (alguns

completos, outros incompletos) organizada por Jankélévitch em 1947 sob o título de Essais, além de

um contato indireto por meio da leitura de livros de Jaspers, Löwith, entre outros. Essa falta de

familiaridade parece se refletir no fato de que o fenomenólogo só comenta de modo mais extenso as

ideias de Schelling em uma parte de seu curso de 1956-1957 intitulado Le concept de nature, além

de poucas referências pontuais em textos posteriores. No entanto, não seria exagerado dizer que

esse contato breve e fragmentário marcou profundamente a obra de Merleau-Ponty, o que se revela,

por  exemplo,  em sua  apropriação  de  conceitos  schellinguianos  tais  como  “princípio  bárbaro”,

“abismo” e “imemorial”,  conceitos  que aparecerão em momentos  decisivos  da elaboração mais

acabada  — e,  infelizmente,  interrompida  pela  morte  prematura  do  filósofo  — de  seu  projeto

ontológico em Le visible et l’invisible. 

Para o historiador da filosofia, medir esse impacto e pensar a convergência entre os dois

autores se apresenta como uma tarefa ingrata, já que Merleau-Ponty comenta a obra de Schelling

sem levar em conta as periodizações tradicionalmente estabelecidas pelos comentadores. Mas essa

insuficiência é reconhecida pelo próprio Merleau-Ponty — e, a bem da verdade, qualificá-la como

insuficiência  seria  um  equívoco,  pois  consistiria  em  perder  de  vista  tanto  a  natureza  de  sua

apropriação das ideias schellinguianas quanto a originalidade dessa leitura. Melhor seria, segundo a

264 O presente capítulo constitui uma versão remanejada e ampliada de nosso texto “A processão do absoluto: notas
sobre Merleau-Ponty e Schelling”. Princípios: Revista de Filosofia, v. 26, n. 49, jan.-abr. 2019.
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bela expressão de Francesco Moiso, falar em uma “desenvoltura teórica”265. Com efeito, em uma

nota inédita de preparação do curso supracitado, Merleau-Ponty escreve: “Sem interpretação da

filosofia de Schelling: ela variou / ela não é composta, mas sempre recomeçada. / Por razão de

princípio:  é  uma  experiência,  não  uma  Grundsatzphilosophie.  /  Buscaremos  descrever  o  elo

intelectual dessa experiência”266. Assim, é precisamente como uma experiência do pensamento que

Merleau-Ponty busca ler a obra de Schelling — o que o dispensa de partida da necessidade de uma

leitura “sistemática” tal  como faria um “intérprete institucional”,  como diz Moiso — e é nessa

“desenvoltura” que reside todo o interesse de tal comentário. 

A partir de uma confrontação entre Merleau-Ponty e Schelling, buscaremos mostrar de que

maneira  Merleau-Ponty,  reconstituindo  essa  experiência  do  pensamento,  retoma  a  ideia

schellinguiana de Absoluto, encontrando nela tanto algo que vai ao encontro de sua própria filosofia

quanto algo que traz elementos novos que serão incorporados a sua reflexão. Para isso, voltaremos

nossa atenção sobretudo ao período da assim chamada “filosofia da identidade”, na medida em que

aí o sistema aparece pela primeira vez como sistema do absoluto. Mais importante, contudo, que a

própria exposição da filosofia da identidade é acompanhar a  tensão que lhe é característica e que

abrirá caminho para a Spätphilosophie — da qual não trataremos aqui. Da mesma forma, não nos

restringiremos ao comentário que Merleau-Ponty faz da filosofia schellinguiana no curso sobre o

conceito  de  natureza,  mas  tentaremos  mostrar  uma  incidência  mais  geral  do  pensamento  de

Schelling na obra do fenomenólogo. 

1. A vida dupla do finito: a filosofia da identidade de Schelling

Segundo  Merleau-Ponty,  o  grande  mérito  de  Schelling  foi  ter  chegado,  a  partir  de  sua

filosofia da natureza, a uma concepção do Absoluto enquanto não-separado. No entanto, é difícil

compreender essa asserção se pensarmos no caráter fortemente eternitário do sistema da identidade,

caráter  que  resulta  em  uma  desvalorização  da  realidade  finita  e  fenomenal  como  puro  nada.

Partindo da Darstellung de 1801 — primeira exposição do sistema em sua absolutez — deveremos,

265 Cf. Moiso, F.  “Una ragione all’altezza della  natura.  La convergenza fra Schelling e Merleau-Ponty”.  Chiasmi
International 1. Pubblicazione della Società di studi su Maurice Merleau-Ponty. Mimesis, Milão, 1998, p. 85: “A
este propósito, Merleau-Ponty restitui uma leitura muito aguda do texto schellinguiano, a despeito de certos saltos
cronológicos  que,  não  respeitando  a  ordem  das  obras,  misturam alguns  conceitos  que  um especialista  nunca
misturaria. Todavia, essa ‘desenvoltura teórica’ concede a Merleau-Ponty o que poderíamos chamar de audácia dos
autores não institucionais, os quais por vezes veem o que o intérprete institucional não vê ou não quer ver, na
medida  em  que,  provavelmente,  isso  iria  corroer  os  fundamentos  de  um  sistema  interpretativo  penosamente
erigido”.

266 Apud Larison, M. L’Être en forme, p. 72
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pois, tentar compreender tal concepção de Absoluto e em que medida ele pode ser pensado como

não-separado, o que revelará o sentido da tensão de que falamos acima.

Em sua sistematicidade, o Absoluto  se expõe enquanto tal, na medida em que o ponto de

vista da filosofia é o ponto de vista da razão e esta, por sua vez, é o conhecimento das coisas tal

como elas são em si, ou seja, na própria razão. Nessa auto-exposição do Absoluto, diz Schelling, ele

se manifesta como identidade absoluta, isto é, como absoluta unidade e identidade consigo mesmo,

cuja fórmula mais geral pode ser expressa pela proposição A = A. Ora,  se a razão é o próprio

Absoluto,  não  pode  haver  nada  fora dela,  de  modo  que  tudo  deve  ser  nela.  Assim,  a  lei  da

identidade (A = A) vale para  todo ser, na medida em que ele é considerado tal como é em si, no

Absoluto. Essa proposição, A = A, é o único conhecimento incondicionado, uma vez que é o único a

exprimir a essência da razão — e a identidade absoluta, na medida em que é imediatamente posta

com tal proposição, é absolutamente e seu ser é uma verdade eterna visto que a verdade de seu ser é

idêntica  à  verdade  da  proposição  A =  A.  Da  mesma  forma,  se  não  pode  haver  nada  fora  da

identidade absoluta,  isso significa que ela é absolutamente infinita,  pois nada pode limitá-la do

exterior, de modo que tudo o que é deve ser necessariamente a própria identidade absoluta. Por

conseguinte, tudo o que é é em si um e, dada a eternidade da identidade absoluta, não pode começar

nem perecer, mas deve ser absolutamente eterno segundo o ser em si. Desde então, não é possível

falar em uma finitude  em si,  pois o que é, considerado em si,  só pode ser a própria identidade

absoluta  e,  portanto,  absolutamente  infinito.  Por  tudo  isso,  a  identidade  absoluta  só  pode  ser

pensada como absoluta totalidade — ou “universo” —, na medida em que ela é tudo o que é. 

 É preciso, contudo, compreender corretamente a lei da identidade: a proposição A = A não

põe o ser de A em geral nem de A enquanto sujeito ou predicado. Ao contrário, “o único ser que é

posto  por  essa  proposição  é  o  da  própria  identidade,  a  qual  é,  por  isso,  posta  de  maneira

totalmente independente do A enquanto sujeito e do A enquanto predicado”267. A proposição A = A é

a  forma da  identidade  absoluta,  forma que é  posta  imediata  e  simultaneamente  por  seu  ser:  a

identidade absoluta só é sob essa forma, que é a forma da identidade da identidade. Mas, se a

identidade absoluta é posta nessa proposição de maneira independente de A enquanto sujeito e de A

enquanto predicado, isso significa que o que pertence simplesmente à forma do ser da identidade

absoluta não é posto em si, ou seja, não pertence a sua essência, uma vez que nenhuma oposição é

em si possível entre A enquanto sujeito e A enquanto predicado. Em outras palavras, “na medida em

que ambos são sujeito e predicado, eles pertencem não à essência, mas somente ao ser da identidade

absoluta, mas, na medida em que eles pertencem à essência da própria identidade absoluta [ou são a

267 Schelling, F. W. J. Darstellung meines Systems der Philosophie, SW IV, p. 117. As citações de Schelling remeterão
às Sämtliche Werke de forma abreviada como SW, indicando em seguida o volume e a página.
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própria identidade absoluta], eles não podem ser pensados como diferentes”268. À forma de seu ser,

dirá  Schelling,  pertence  imediatamente  o  conhecimento  originário  da  identidade  absoluta  —

conhecimento que é posto imediatamente com a proposição A = A —, de modo que “portanto, o

conhecimento originário da identidade absoluta é ao mesmo tempo  seu ser segundo a forma e,

inversamente,  cada  ser,  segundo  a  forma,  é  também  um  conhecer  — (não  um ser  conhecido

[Erkanntwerden]) — da identidade absoluta”269.  Se a forma do ser da identidade absoluta é um

conhecer,  ou  seja,  se  a  identidade  absoluta  só  é  sob a  forma do conhecimento  infinito  de  sua

identidade consigo mesma, então a identidade absoluta só conhece a si mesma infinitamente na

medida em que ela se põe infinitamente enquanto sujeito e objeto — e aqui é preciso levar em conta

o fato de que é a mesma identidade (A) que, segundo a forma, é posta enquanto sujeito e enquanto

objeto e, portanto, como identidade da identidade (A = A). Mas isso implicará, por outro lado, que

do ponto de vista da forma é necessário conceber uma diferença no interior da identidade, embora

tal diferença não possa ser concebida como qualitativa (pois é a mesma identidade que é posta

enquanto sujeito e objeto), mas somente como diferença quantitativa, na medida em que se põe uma

predominância da subjetividade ou da objetividade pela qual A = A se metamorfoseia em A = B,

sendo B o signo da objetividade270. Daí que Schelling diga que a forma da sujeito-objetividade só

pode ser em ato ou posta efetivamente se uma diferença quantitativa entre sujeito e objeto é posta,

ou  seja,  se  subjetividade  e  objetividade  são  postas  enquanto  tais,  pois,  sem isso,  não  haveria

nenhuma diferenciação possível e, portanto, a forma seria destruída enquanto forma. 

Ora, se a identidade absoluta é idêntica à indiferença absoluta entre o subjetivo e o objetivo,

não pode haver nenhuma diferença quantitativa em seu interior. Em outras palavras, a diferença só

pode existir na forma, jamais na essência, o que significa dizer que, não obstante não haja nada fora

da identidade absoluta, a diferença quantitativa só é possível  fora dela — e se, como dissemos, a

identidade  absoluta  é  absoluta  totalidade,  então  a  diferença  quantitativa  só  é  possível  fora  da

absoluta totalidade. Com isso, chegamos, pois, à definição schellinguiana do ser singular, que não é

outra coisa que o que é fora da totalidade. Mas esse estatuto paradoxal do ser singular no interior do

sistema da identidade deve  ser  bem compreendido:  com efeito,  “não há ser  singular  ou coisa

singular em si”271, de modo que a diferença quantitativa só pode ser pensada em relação ao ser

singular,  mas  não  em si  ou  em relação  à  absoluta  totalidade.  A diferença  quantitativa  é  posta

268 Id., Ibid., p. 121
269 Id., Ibid., p. 122
270 Cf. Ibid., p. 123: “uma vez que nenhuma diferenciação entre ambos é possível a respeito do próprio ser (pois ela

[sc. a identidade] é enquanto sujeito e objeto de maneira igualmente incondicionada e, portanto, também a mesma
segundo a essência), resta apenas uma diferença quantitativa, isto é, uma diferença tal que só tem lugar a respeito da
grandeza do ser, a saber, de tal modo que é um Único e mesmo idêntico que é posto, mas com uma predominância
da subjetividade [do conhecer] ou da objetividade [do ser]”.

271 Id., Ibid., p. 125
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unicamente no fenômeno, e não em si, na medida em que a identidade absoluta não é afetada pela

oposição entre subjetividade e objetividade. Assim, “a diferença quantitativa, em geral, só é posta

pelo  ato de separação [Absonderungsakt] e a respeito deste”272, ato de separação que é realizado

precisamente pela atividade da reflexão, que separa arbitrariamente o singular da totalidade — em

outras palavras, a diferença é posta  idealiter pela reflexão, ao passo que as coisas que aparecem

para nós como diferentes são  realiter idênticas. Desse modo, conclui Schelling, “se a diferença

quantitativa tem lugar efetivamente a respeito da coisa singular, então, a identidade absoluta, na

medida em que ela é, deve ser representada enquanto indiferença quantitativa da subjetividade e

da objetividade”273. Se a forma da sujeito-objetividade só é efetivamente na medida em que uma

diferença quantitativa é posta fora da totalidade, então, correlata e simetricamente, a totalidade ou a

identidade absoluta só é sob a forma da indiferença quantitativa do subjetivo e do objetivo. Isso vai

implicar, segundo Schelling, a  identidade entre infinito e finito, uma vez que, com o singular, é

imediatamente posto também o todo: “portanto, o absoluto só é posto enquanto absoluto se ele for

posto no singular com uma diferença quantitativa, mas com indiferença no todo. Mas essa diferença

no singular e essa indiferença no todo são precisamente a totalidade”274.

Como compreender essa identidade entre infinito e finito? Com efeito, se o ser singular,

enquanto tal, não pode ter o fundamento de sua existência [Daseyn] em si mesmo, então ele deve

ser  determinado  por  um  outro  ser  singular  e  assim  ao  infito,  de  sorte  que  o  ser  singular  é

necessariamente determinado, o que equivale a dizer que ele é limitado e, portanto, finito. Assim, na

medida em que a diferença quantitativa entre subjetividade e objetividade é o fundamento de todo

ser singular, ela deve ser considerada ipso facto como fundamento de toda finitude, fundamento que

encontra em A = B sua expressão universal. Inversamente, a infinitude não poderá ser caracterizada

de outro modo senão como a indiferença quantitativa. E, como vimos, há uma simultaneidade entre

a posição do singular e a da totalidade, simultaneidade que garante a ausência de passagem do

infinito ao finito: não há um ponto inicial em que a identidade absoluta tenha passado em uma coisa

singular, justamente porque o que é originário é a totalidade, e não o singular — e pensar uma

passagem implicaria conceber o infinito e o finito existindo originariamente lado a lado, o que é

absurdo. Em outras palavras, o finito não pode ser por si mesmo, ele só é enquanto está contido na

272 Id., Ibid., p. 127n. Se o sistema da identidade não pode admitir uma passagem do infinito ao finito, o problema que
o atravessa consiste justamente em pensar a  origem dessa  Absonderung,  problema que, segundo Schelling, não
pode ainda receber uma resposta no âmbito da Darstellung. Sabe-se, porém, que uma primeira tentativa de resposta
mais acabada aparecerá três anos mais tarde, em Philosophie und Religion, a partir da ideia de queda [Abfall]. Mas
já em 1802, no diálogo Bruno, Schelling aborda com mais detalhes o problema da relação entre o infinito e o finito
por meio da elaboração, de inspiração platônica, do conceito de ideia. 

273 Id., Ibid., p. 126
274 Id., Ibid., p. 127n
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totalidade,  de  modo  que  a  série  em  que  um  singular  é  determinado  por  outro  singular  deve

necessariamente remontar ao infinito.

Desde então, o ser singular e finito é, enquanto tal,  “uma forma determinada do ser da

identidade absoluta, mas não seu próprio ser, o qual só é na totalidade”275. Isso é claro pelo fato de

que a forma do ser da identidade absoluta consiste na subjetividade e na objetividade em geral e,

portanto, uma diferença quantitativa determinada entre os dois deve ser concebida como uma forma

determinada do ser da identidade absoluta. Ora, se é assim, todo ser singular é uma expressão da

identidade absoluta sob uma forma determinada do ser e — se a essência da identidade absoluta é

indivisível  na  medida  em  que  ela  é  independente  da  subjetividade  e  da  objetividade  e,  por

conseguinte, de toda diferença quantitativa —, “a identidade absoluta é, no singular, sob a mesma

forma que ela é no todo e, inversamente, ela não é no todo sob uma forma diferente da forma sob a

qual ela é no singular”276. É em virtude dessa dinâmica expressiva que Schelling dirá que o ser

singular é infinito em seu gênero (ou em sua potência) e uma totalidade em relação a si mesmo. Ele

é infinito porque, embora não seja absolutamente infinito visto que é determinado, o ser singular é

infinito  a  respeito  de  sua  potência,  “pois  ele  exprime  o  ser  da  identidade  absoluta  para  a  sua

potência  sob  a  mesma  forma  que  o  infinito”,  potência  que  é,  por  sua  vez,  determinada  pela

diferença quantitativa. Mas, ao mesmo tempo e consequentemente, ele é uma totalidade, pois “cada

A =  B  é,  em  relação  a  si  mesmo  ou  considerado  em  si  mesmo,  um  A =  A,  portanto,  algo

absolutamente igual a si mesmo”, o que é exigido pelo fato de que “tudo o que é só é na medida em

que exprime a identidade absoluta sob uma forma determinada de seu ser”277. Em outras palavras, a

predominância da subjetividade ou da objetividade em uma potência determinada só aparece como

desequilíbrio ou identidade relativa (A = B) em relação ao todo, não em relação a tal potência, em

que o A = B, considerado em si mesmo, é o A = A dessa potência. Essa totalidade será, por sua vez,

chamada de totalidade relativa, na medida em que é a exposição da totalidade absoluta pelo singular

e, sendo absoluta em relação ao singular, é relativa em relação à totalidade absoluta, pois esta só

pode existir sob a forma de todas as potências, as quais são, ipso facto, absolutamente simultâneas

entre si, ou seja, absolutamente eternas e sem nenhuma relação com o tempo. 

275 Id., Ibid., p. 131
276 Id., Ibid., p. 132
277 Id.,  Ibid.,  p.  133.  Sobre  o uso  do  conceito  de  potência  — quase  onipresente  na  filosofia  de  Schelling — na

Darstellung,  cf.  Ibid.  p.  134:  “Cada potência  determinada designa  uma diferença  quantitativa  determinada da
subjetividade e da objetividade, a qual tem lugar em relação ao todo ou à totalidade absoluta, mas não em relação a
essa potência, de modo que, por exemplo, um expoente negativo de A designa uma predominância da objetividade a
respeito do todo (portanto, a respeito tanto de A quanto de B), ao passo que, justamente porque essa predominância
é comum a ambos a respeito da própria potência na qual ela tem lugar, um perfeito equilíbrio entre os dois fatores é
possível e, portanto, o A = B é um A = A”.
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Por fim, a forma do ser da identidade absoluta, na medida em que A e B são postos em todas

as potências como identicamente reais, pode ser pensada universalmente segundo a imagem de uma

linha  “em  que,  em  cada  direção,  o  mesmo  idêntico,  mas  em  direções  opostas  com  A ou  B

predominante, é posto, mas com o próprio A = A recaindo no ponto de equilíbrio”278, em que o sinal

+ designa a predominância:

E Schelling precisa que essa linha pode ser estendida ao infinito e que ela é absolutamente idêntica

em cada uma de suas partes, isto é, que em toda parte se encontrará a mesma estrutura ternária,

porquanto através de toda a linha é sempre o mesmo Idêntico que é posto infinitamente, de sorte

que essa linha, como fórmula fundamental da construção do sistema, é a forma do ser da identidade

absoluta tanto no singular quanto no todo. 

Com essa reconstituição de parte da  Darstellung de 1801, podemos compreender agora a

tensão que visávamos, uma vez que ali ela aparece em sua forma mais dramática: trata-se daquilo

que Schelling chamará de  vida dupla do finito, isto é, uma vida nula em si mesmo e uma vida

absoluta no todo. Tal vida dupla aparece nesse texto, como nota Judith Schlanger279, como duas

respostas diferentes ao problema da diferença, isto é, do nível em que se situa a diferença entre

subjetividade e objetividade e da relação entre os seres singulares e a identidade-totalidade absoluta.

Por um lado, a diferença é ligada à mera idealidade, ou seja, à atividade separadora da reflexão que

instaura arbitrariamente um desequilíbrio quantitativo que transforma o A = A em um A = B. Desse

ponto de vista, a diferença e, por conseguinte, a finitude não possuem nenhuma realidade, elas são

um nada, consistindo em meras ilusões ligadas à ordem fenomênica a partir da ruptura reflexiva que

separa o singular  do todo.  Assim,  se perguntarmos o que é o singular  em relação à  totalidade

absoluta, a única resposta possível parece ser a seguinte:  “Porém, em relação a esta, enquanto

singular,  ele  não é  absolutamente; pois,  considerado do ponto de vista  da totalidade absoluta,

somente  ela  é  e  fora  dela  nada é”280.  Mas,  por  outro  lado,  Schelling  já  anuncia  uma  outra

compreensão do finito  que  será  fundamental  no  desenrolar  de  sua  obra  e  que  lhe  confere  um

estatuto  de  certa  forma  mais  elevado.  Com efeito,  se  o  fundamento  da  finitude  é  a  diferença

quantitativa e se a identidade absoluta só pode ser efetivamente, enquanto indiferença quantitativa,

278 Id., Ibid., p. 137
279 Cf. Schlanger, J. Schelling et la réalité finie. Paris: PUF, 1966, pp. 119 et seq.
280 Schelling, F. W. J. Darstellung…, SW IV, p. 133
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se uma diferença é  posta entre subjetividade e objetividade,  então é preciso dizer que, por sua

forma, a identidade absoluta implica necessariamente a finitude, pois sua atualidade depende dessa

diferença  que  produz  os  seres  singulares,  de  sorte  que  o  Absoluto  e  o  finito  são  postos

simultaneamente281. Há, assim, uma dialética implícita na noção de singularidade enquanto forma

determinada e  expressão do ser da identidade absoluta. O absoluto só pode se revelar através da

diferença, mas em cada uma delas ele está inteiro, pois sua essência é indivisível. Desde então, há

uma  singularização do Absoluto que não suprime sua identidade e unidade consigo mesmo, mas

que é ao mesmo tempo um retorno à universalidade.  O singular é  exposição,  expressão — ou,

segundo outra formulação possível, reflexo, imagem e revelação — do Absoluto, na medida em que

“no Absoluto todas as coisas particulares são verdadeiramente separadas e verdadeiramente uma

somente porque cada uma é, por si, o universo, cada uma é o todo absoluto”282. Desse modo, a

tensão entre essas duas respostas deverá permanecer como uma tensão de pontos de vista, expressa

pela ambiguidade da própria palavra einzeln, que pode significar tanto “singular” quanto “isolado”.

Em outras palavras, nessa “vida dupla” do finito Schelling se coloca na esteira de Herder ao insistir

nesses dois modos de olhar as coisas singulares, a saber, como separadas ou como partes de um

281 Com efeito, no Bruno Schelling dará uma formulação mais adequada do Absoluto enquanto unidade da identidade e
da diferença, ou seja, da identidade A = A e da diferença A = B. Cf. Cf. “Bruno ou Do princípio divino e natural das
coisas.  Um diálogo”  in  Fichte,  J.  G.;  Schelling,  F.  W.  J.  Escritos  filosóficos.  Ed.  de  R.  R.  Torres  Filho.  Os
pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 249; SW IV, 236: “como fazemos da unidade de todas as oposições
o primeiro, mas a própria unidade, juntamente com aquilo que denominamos oposição, forma, por sua vez, uma
oposição, e aliás a suprema, nós, para fazer daquela a unidade suprema, temos de pensar também essa oposição,
juntamente com a unidade que se contrapõe a ela, como compreendida naquela, e determinar aquela unidade como
unidade em que a unidade e a oposição, o igual a si mesmo e o desigual, são um”.
Mais tarde, esse caráter  orgânico do sistema, implicado pela identidade da identidade e da diferença, enquanto
totalidade racional, aparecerá de modo ainda mais claro. Cf. e.g. Schelling, Stuttgarter Privatvorlesungen, SW VII,
p. 425: “Se pusermos A = A como o estado do ser abismado [verschlungenen] em si, então, nesse A = A, já temos
três coisas a notar, a) A enquanto objeto, b) A enquanto sujeito, c) a identidade de ambos; mas tudo isso é realmente
[reell] indistinguível. Ora, uma diferença dos princípios deve ser posta: portanto, uma vez que A enquanto sujeito e
A enquanto objeto são distinguíveis, então, o A = A se metamorfoseia em A = B; mas, uma vez que apesar disso a

unidade do ser permanece, então, a expressão da diferença, em vez de
A

A=A
, é

A
A=B

, i.e., um e dois; A =

B é a divisão-em-dois* [Entzweiung], A a unidade e o todo tomado conjuntamente é o ser originário vivo, atual; A
encontrando em A = B um objeto, um espelho. Portanto, em si, o ser originário é sempre uma unidade — unidade
da oposição e da divisão em dois”.
*: seguimos aqui Jean-François Courtine ao traduzir Entzweiung por “divisão-em-dois”, e não por “cisão”.

282 Id.,  Filosofia da Arte. São Paulo: Edusp, 2010, p. 52; SW V, 389. Cabe aqui um breve esclarecimento. Há certa
oscilação  terminológica  nos  textos  entre  “singular”  [einzeln]  e  “particular”  [besondere],  pois,  ao  contrário  de
autores mais ou menos contemporâneos como Kant e Hegel, Schelling não estabelece uma distinção rígida entre os
dois conceitos,  o que lhe permite um uso mais “fluido” deles.  Em ambos os casos,  Schelling se aproveita  da
etimologia  e  da  ambiguidade  dos  termos:  einzeln,  além  de  remeter  de  maneira  mais  clara  ao  problema  da
individualidade, mantém — como explicamos a seguir no próprio texto — uma ambiguidade na medida em que
pode significar tanto “singular” quanto “isolado”; besondere, por sua vez, segue a mesma lógica, podendo significar
“particular”  ou  “separado”  (do  verbo  sondern,  donde  inclusive  o  substantivo  frequentemente  empregado  por
Schelling: Absonderung). Assim, tanto einzeln quanto besondere dão conta de pensar essa “vida dupla” do finito.
Embora seja uma questão delicada — e que não poderia ser resolvida em uma nota de rodapé — saber se há
efetivamente uma distinção entre “singular” e “particular” na filosofia de Schelling, parece-nos que há, em geral,
uma tendência à sinonímia, como no caso dessa citação da Filosofia da Arte.
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todo — e todo o problema da filosofia consiste justamente em separar o que é singular em vez de

considerá-lo como parte do todo, isto é, na identidade e simultaneidade entre singular e universal,

finito e infinito,  temporal e eterno. Esse segundo modo de olhar — que é o ponto de vista do

Absoluto —, suprime a cisão entre o mundo fenomênico e as coisas em si: o filósofo “reconhece

que não há dois mundos, mas apenas Um mundo verdadeiro, o qual não está fora ou acima do

mundo que aparece, mas nele mesmo”283.

Daí que o sistema da identidade seja o sistema em que o Absoluto se manifesta como pura

identidade, mas não como identidade formal e vazia do A = A, mas como “a identidade racional, ou

seja, igualmente aquela que inclui em si o ‘princípio de razão’ — Satz vom Grunde —, a posição

fecunda do fundamento  que  desenvolve  reflexivamente  em consequências  o  seu  princípio”,  de

modo que “é legítimo dizer  do sistema da identidade que ele  é de partida e de ponta a  ponta

fenomenológico, uma vez que ele evidencia a processão do absoluto, sua figuração”284. O Absoluto,

ou Deus, aparece, pois, como infinita afirmação de si mesmo e o A = A também como identidade

absoluta do afirmante e do afirmado, de modo que Deus é a posição infinita de infinitas posições de

si  mesmo.  Assim,  “as  coisas  consideradas  em  sua  verdade,  i.e.,  em sua  essência,  são  apenas

irradiações ou, para falar segundo uma imagem leibniziana, fulgurações da afirmação infinita, que,

assim como só  podem ser  nela  e  com ela,  também são  igualmente  em si  mesmas”285.  E  essa

fulguração  é,  como  vimos,  também  uma  figuração pela  qual  o  Absoluto  reflete  a  si  mesmo,

manifesta-se e reconhece sua identidade refletida na diferença, de modo que a identidade deve ser

pensada como processo de identificação por meio da formação-em-um [Ineinsbildung] de essência e

forma:  “a essência se manifesta [scheinet] na forma, mas, em contrapartida, também a forma se

manifesta na essência”286. Esse processo não é outra coisa que o fato de que a totalidade orgânica do

sistema  é  escandida  por  potências  determinadas,  ou  seja,  que  o  Absoluto  possui  diferentes

momentos, sendo o primeiro o momento “figurativo” da informação (Einbildung) da essência na

forma:  “a  essência  (Wesen)  toma forma,  assume  uma  figura  que  lhe  é  própria;  disso,  deve-se

entender  que  a  essência  não  se  abriga  por  detrás  da  forma  nem  se  reserva  nela,  mas  passa

inteiramente nesta, uma vez que é somente através da forma que ela pode revelar-se”; primeira

potência que, por sua vez, é sucedida por uma segunda, a  reflexão ou informação da forma na

283 Id.  System  der  gesamten  Philosophie  und  der  Naturphilosophie  insbesondere.  SW  VI,  p.  274.  Cf.  também
Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie, SW VII, 164-5: “Essa imagem que não é nada em si e para si
[…] torna-se, contudo, reflexo  nesse não-ser-nada para si tanto da infinitude (pois, nela, as posições são apenas
ligadas, mas não unidas) quanto da unidade; e, assim como ambas são unidas de maneira absoluta em Deus e na
idea, também o são de maneira finita na coisa”.

284 Courtine,  J.-F.  “De l’Universio à  l’Universitas:  le  déploiement de l’unité” in  Extase de la Raison. Essais sur
Schelling. Paris: Galilée, 1990, pp. 116, 120

285 Schelling, F. W. J. Aphorismen…, SW VII, p. 162
286 Id., Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie. SW IV, p. 417
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essência (Zurückbildung ou Wiedereinbildung), pela qual a diferenciação é retomada pela essência

absoluta. Mas “in-formação e reapropriação não sucedem uma à outra, mas se interpenetram de

partida até a coincidência na unidade da absoluta uni-formação (Ineinsbildung), pela qual a essência

integralmente  figurada  na  forma  brilha  nela  com  toda  sua  ‘parência’,  ao  passo  que,  em

contrapartida, a forma ilumina a essência”287.

Torna-se, assim, compreensível que Merleau-Ponty veja em Schelling a concepção de um

Absoluto não-separado. É que a finitude, ainda que apareça sob certo ponto de vista como um mero

não-ser, acaba sendo recuperada e acolhida no seio do próprio Absoluto nesse jogo de reflexos em

que se mostra a identidade entre o finito e o infinito, em que o singular exprime à sua maneira o

Absoluto inteiro. É por isso que Schelling pode dizer que, embora conheçamos primeiramente nas

coisas a própria essencialidade, “nunca percebemos essa essencialidade para si, mas sempre e em

toda parte em uma estranha união [Verein] com o que não poderia ser por si mesmo e é apenas

iluminado pelo ser, sem poder tornar-se para si algo de essencial. Nós chamamos isso de finito ou

forma”288. As coisas singulares não estão separadas do Absoluto porque todas as coisas singulares se

compenetram e se unificam em seu centro, isto é, na unidade do Absoluto: o eterno não é nenhuma

delas  isoladamente  e  em  particular,  mas  todas  e  cada  uma  ao  mesmo  tempo,  de  modo  que

singularidade  e  totalidade  são simultânea  e  identicamente  em  sua  informação divina.  “As

afirmações particulares, compreendidas na afirmação infinita, não a precedem, tampouco esta é a

composição daquelas, ao contrário, ela é sua absoluta unidade ou seu centro, a posição de todas e de

cada uma delas de maneira igual”289. Essa afirmação infinita de si mesmo por meio de infinitas

posições  de  si  mesmo,  pensada  através  do  jogo da  figuração e  da  Ineinsbildung,  é  certamente

eterna: como vimos, há uma simultaneidade absoluta entre todas as potências e o tempo não deixa

de ser pensado como uma marca do finito separado, o qual, considerado tal como ele é no Absoluto,

se resolve em sua eternidade. Entretanto, como nota Courtine, “não é menos verdade que este [sc. o

jogo da figuração] desenvolve progressivamente em efeitos a diversidade de suas figuras”290. Assim,

o próprio tempo acabará sendo recolhido no Absoluto, suprimindo de certa forma a oposição entre

tempo e eternidade, na medida em que tudo o que é só é enquanto autorrevelação do Absoluto e que

tal  revelação  se  desdobra  historicamente,  exigindo  algo  como uma  temporalização do próprio

Absoluto291.

287 Courtine, J.-F. “De l’Universio...”, pp. 125-6
288 Schelling,  F.  W.  J.  Ueber  das  Verhältniß  des  Realen  und  des  Idealen  in  der  Natur.  Oder  Entwicklung  der

Grundsätzen der Naturphilosophie an den Principien der Schweren und des Lichts, SW II. p. 360
289 Id., Aphorismen…, SW VII, p. 160
290 Courtine, J.-F. “De l’Universio...”, p. 131
291 Sobre esse tema, cf. Courtine, J.-F. “Du Dieu en devenir à l’être à venir” e “Histoire supérieure et système des

temps”, ambos in Extase de la raison, respectivamente pp. 203-236 e 237-259. 
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2. Arqueologia do abismo: a Terra e a história do Ser

A reflexão merleau-pontiana sobre a  natureza é inteiramente impregnada pelas ideias  de

Schelling. Assim, Merleau-Ponty se apropria da ideia de erste Natur do ponto de vista da relação

que ela estabelece entre o infinito e o finito nos termos da produtividade e do produto — e é essa

relação, enfim, que lhe permitirá falar em um Absoluto não-separado. Embora o fenomenólogo se

Não trataremos aqui desse caráter “histórico” do Absoluto, uma vez que ele já extrapola o âmbito da filosofia da
identidade e será tratado incessantemente por Schelling a partir do monumental projeto inacabado das  Weltalter.
Gostaríamos,  no entanto,  de indicar  aqui  alguns aspectos  do problema do tempo e  da história  na  filosofia  de
Schelling, partindo do que, na filosofia da identidade, anuncia a filosofia dita “intermediária” e a Spätphilosophie.
Essa relação íntima entre tempo e eternidade, pensada a partir da relação entre o finito e o infinito, já aparece no
Bruno, op. cit., p. 261; SW IV, p. 251: “Assim, portanto, nenhum finito é, em si, fora do Absoluto e apenas por si
mesmo, singular, pois no Absoluto aquilo que no finito é ideal sem tempo é também real e, se aquela relação de
possibilidade é a de causa e efeito, é ele que se põe essa relação e, se isso não ocorre sem o tempo, ele se põe seu
tempo, e põe, aliás, aquilo de que põe apenas a efetividade sem a possibilidade como passado e aquilo de que põe a
possibilidade sem efetividade como futuro”. Da mesma forma, na  Filosofia da Arte, também uma certa relação
entre tempo e eternidade é posta,  por exemplo, na ideia de  geração dos deuses  em que o processo teogônico
aparece como recapitulação da Natureza do ponto de visto mitológico-ideal, cf. Filosofia da Arte, p. 68; SW V, p.
405: “por isso, Júpiter é pai  dos deuses e dos seres humanos, e mesmo seres que já nasceram são novamente
gerados por ele, uma vez que o curso do mundo somente com ele se inicia, e tudo tem de ser  nele, para ser no
mundo”. Em outras palavras, a geração garante ao mesmo tempo a dependência do que é gerado e sua absolutez ou
autonomia (dependência em relação ao vir-a-ser, mas não em relação ao ser), na medida em que consiste em uma
gênese que não é ex nihilo, mas repetição da criação divina em que se introduz o curso do mundo e do tempo, ou
seja, uma ordenação temporal e cósmica. 
No entanto, será somente mais tarde que uma temporalização do Absoluto propriamente dita ganhará direito de
cidadania na filosofia schellinguiana, quando o problema será pensar o “sistema dos tempos” a partir da ideia de um
Deus vivo, isto é, que se revela a si mesmo, saindo da inconsciência e acedendo progressivamente à consciência de
si em um processo de autorrevelação em que Bewußtseyn é um Bewußtwerden. E é mais uma vez o problema da
Absonderung que  dará  ensejo  ao  projeto  das  idades  do  mundo,  visto  que  o  fundamento  da  efetividade  da
diferenciação deve  estar  no próprio  Deus.  Assim,  se a  prioridade da primeira  potência,  em Deus  considerado
absolutamente, é uma prioridade segundo a ideia, é preciso que Deus ponha essa prioridade ideal como efetiva e se
restrinja voluntariamente à primeira potência,  suprimindo a simultaneidade originária  dos princípios.  Mas essa
supressão não é supressão da unidade interna nem da ligação entre as potências, pois a posição da primeira implica
necessariamente a posição da segunda e da terceira potências. “Se a prioridade da primeira potência se torna uma
prioridade efetiva, a identidade das potências no absoluto não é suprimida, ela apenas se metamorfoseia em uma
concatenação ou coesão [Verkettung oder Cohärenz] destas. Antes, as potências se encontram nele em completa
indiferença ou indistinguibilidade. Da mesma forma, todo o tempo se encontra nele implicite, enquanto unidade ou
eternidade”. Desde então, essa restrição voluntária de Deus à primeira potência — ou contração total de Deus no
real — institui um  começo do tempo, ainda que não se trate de uma instituição  no tempo: “Por sua restrição à
primeira  potência,  certamente  é  posta  nele  de  pronto  uma  limitação  [Beschränkung],  mas,  uma  vez  que  esta
contradiz sua essência,  visto que ele é segundo sua natureza  todas as potências,  assim surge um progredir da
primeira à segunda e, com isso, um tempo. As potências são agora postas ao mesmo tempo como períodos da auto-
revelação de  Deus  [grifo  nosso]”.  Por  conseguinte,  o  tempo é  posto  no  real (no  ser  de  Deus)  sem que  isso
signifique que o próprio Deus, em sua  totalidade, esteja no tempo, de modo que apenas o que nele é singular e
restrito pode progredir e desenvolver-se. Se a diferença — e, consequentemente, o tempo — é posta no real, a
posição  dessa  diferença  (A²)  é  posta  em Deus,  no  qual  está  contido simultânea  e  eternamente  tudo o que  se
desdobra temporalmente no A = B. Assim, A² ou Deus como sujeito é a unidade do tempo, ao passo que A³ ou Deus
considerado absolutamente “não é eternidade nem tempo, mas identidade absoluta de eternidade e tempo. Tudo o
que é no tempo é eterno nele como sujeito e tudo o que é eterno nele como sujeito é temporal nele como objeto”
(Stuttgarter Privatvorlesungen, SW VII, pp. 428-431).
Portanto, contra a tradição metafísica do nunc stans ou que busca conceber uma eternidade “pura” sem nenhuma
mistura com conceitos temporais, é preciso pensar uma eternidade viva ou efetiva: “a verdadeira eternidade não é a
que exclui  todo  tempo,  mas  a  que  contém e  domina o próprio  tempo (o  tempo eterno).  Eternidade  efetiva  é
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apoie sobretudo nos textos da primeira filosofia da natureza — ou seja, do período que antecede

imediatamente  a  filosofia  da  identidade  —,  pareceu-nos  interessante  focar  nossa  atenção nesta

última,  na  medida  em que,  como  diz  Judith  Schlanger,  “toda  a  filosofia  da  Identidade  será  a

generalização do ‘empirismo absoluto’ da filosofia da Natureza” e “é nos quadros da filosofia da

Natureza que a filosofia da Identidade tratará a problemática do infinito e do finito” 292, de modo

que,  trabalhando  com a  filosofia  da  identidade  enquanto  “versão  formalizada”  da  filosofia  da

natureza, possamos ver uma convergência mais geral entre os dois autores, para além dos conteúdos

da filosofia da natureza. Tal convergência se manifesta no fato de que ambos buscarão pensar uma

relação expressiva entre o Absoluto e o singular, o infinito e o finito, relação que, se pode conservar

ainda o nome de dialética, não se deixa reconduzir àquilo que essa palavra designa na tradição

hegeliano-marxiana. Ora, pensar uma tal relação expressiva exige, como indicamos ao comentar

rapidamente o itinerário de Schelling,  conceber algo como uma  temporalização do Absoluto,  a

partir da qual se torna possível pensar um movimento de mão dupla entre o infinito e o finito. Desse

modo, para que possamos avaliar corretamente essa convergência, é preciso que nos debrucemos

agora sobre a maneira como Merleau-Ponty articula esse problema nos termos de uma Urhistorie a

título de uma historicidade do próprio Ser.

Na  obra  de  Merleau-Ponty,  a  década  de  1950  é  marcada  por  um esforço  constante  de

“dessubjetivação” da fenomenologia: todo o problema consiste em pensar a dimensão do sentido

como  uma  dimensão  não  originariamente  constituída  pela  subjetividade,  mas  que  possui  uma

produtividade própria, independente dos poderes constituintes do sujeito. Daí o interesse pela erste

Natur schellinguiana (ou o “princípio bárbaro”), mas também pelo conceito husserliano de Terra

[Erde] e pelas ideias de Whitehead. Com efeito, nos três casos, o que está em questão é uma camada

superação [Ueberwindung]  do tempo; […] Também na vida divina,  como em toda outra vida,  há movimento,
progressão”. No entanto, é preciso atentar para a diferença entre a vida divina e qualquer outra vida: em primeiro
lugar, na vida em geral, a sucessão e o encadeamento podem dissolver-se, ao passo que eles são indissoluvelmente
ligados na vida divina enquanto perpétua elevação. Além disso, em Deus essa sucessão é uma sucessão efetiva que
não se desenrola no tempo: “em um único e mesmo ato (no ato da grande decisão), 1 (a primeira potência) é posto
como o antecedente de 2, 2 como o antecedente de 3 e assim novamente o todo (1, 2, 3) como o antecedente de 4,
i.e., na própria eternidade uma sucessão, um tempo são compreendidos; ela não é uma eternidade vazia (abstrata),
mas contém em si o próprio tempo superado” (Die Weltalter, Erstes Buch, SW VIII, pp. 260-262). Ora, é essa ideia
de uma eternidade viva que permite pensar a “genealogia do tempo” ou um “sistema dos tempos”: assim como o
privilégio do presente levava ao equívoco de pensar a eternidade como nunc stans, também a temporalidade deve
ser pensada em sua sistematicidade ou organicidade, como distensão ekstática de passado-presente-futuro, de modo
que  cada tempo é  todo o tempo, isto é, o tempo em sua sistematicidade diferenciada. Não se pode, pois, falar
simplesmente “tempo”, mas, ao contrário, sempre e necessariamente tempos. O tempo não é, assim, uma forma da
sensibilidade, ele é interior às próprias coisas: em cada coisa, o tempo nasce novamente a partir da eternidade. De
sorte que, por fim, a temporalidade não é uma sequência mecânica,  mas “uma infinidade dinâmica de tempos
diferentes, que exprimem, cada um por si, o todo do tempo. O eterno começo dá, literalmente, um tempo a cada
coisa. Ele lhe atribui um tempo tal como lhe atribui um lugar” e, portanto, “a genealogia dos tempos nos conduz,
assim, a uma visão acabada da história como unidade plural, totalidade orgânica, visão dinâmica em que todos os
elementos  se  imbricam para  constituir  a  lenta  elevação  da  vida  à  liberdade”  (Maesschalk,  M.  Philosophie  et
révélation dans l’itinéraire de Schelling. Leuven/Paris: Peeters/Vrin, 1989, pp. 223, 225)..

292 Schlanger, J. Schelling et la réalité finie, p. 104
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ontológica anterior ao próprio sujeito, que o sustenta e o engloba. Ou seja, Merleau-Ponty não pode

mais se contentar com o modelo hegeliano/kojèviano da história como antiphýsis, segundo o qual a

natureza seria pura positividade inerte na qual a subjetividade viria introduzir a negatividade e,

assim,  o  movimento  e  a  história293.  Ao  contrário,  será  preciso  encontrar  já  na  natureza  certa

negatividade,  ou  seja,  reconhecer-lhe  uma  expressividade  e  uma  produtividade  internas  que  a

dimensão propriamente humana recolhe e prolonga em outro sentido, de modo que a cultura não é

uma produção ex nihilo que se faz em oposição à natureza — isto é, uma antiphýsis —, mas um

prolongamento e uma metamorfose da produtividade natural que permanece nela enraizado e dela

se  alimenta  constantemente.  Nos  capítulos  anteriores,  já  reconstituímos  alguns  aspectos  desse

movimento mais geral de dessubjetivação da fenomenologia; cabe-nos agora investigar como nele

se  manifesta  uma  nova  articulação  entre  o  Absoluto  e  suas  “figuras”,  dando  ensejo  a  uma

reformulação  das  relações  entre  infinito  e  finito,  unidade  e  multiplicidade,  eternidade  e

temporalidade, o que fornecerá a Merleau-Ponty novos elementos para sua concepção de história e

nos  permitirá  adentrar  os  meandros  de seu  projeto  ontológico.  Uma primeira  elaboração dessa

articulação — que será  aprofundada pelas  investigações  subsequentes  — se  encontra  no  curso

inédito  de  1955-1956 sobre  a  filosofia  dialética,  cujas  linhas  gerais  já  delineamos  no capítulo

anterior: aqui se formula o quadro “lógico” da ontologia merleau-pontiana, assentando o terreno no

qual Merleau-Ponty poderá acolher as contribuições de Schelling, Husserl e Whitehead em direção

a uma ontologia do “Ser bruto”. Como vimos, a compreensão merleau-pontiana da dialética exigirá

uma compreensão da produtividade do Absoluto, sobre a qual Merleau-Ponty se debruçará em seus

últimos anos. 

Uma primeira face desse Absoluto produtivo aparece, por exemplo, na análise que Merleau-

Ponty empreende do conceito husserliano de Terra. Em oposição à doutrina copernicana, Husserl

dirá que a Terra não é um corpo entre outros, mas, ao contrário, um solo de experiência unicamente

sobre o qual pode haver corpos. E, se ela não é um objeto entre outros, mas a fonte a partir da qual

eles  são  engendrados,  então  não  é  possível  aplicar-lhe  as  categorias  intramundanas:  ela  não  é

infinita nem finita, não é móvel nem em repouso, não é espacial nem temporal, ela está  aquém

dessas determinações. Desde então, não cabe à filosofia voltar-se para o alto, isto é, para as ideias:

ela deve,  ao invés, converter-se em uma  arqueologia desse “solo”,  investigar sua profundidade.

Com  efeito,  é  somente  por  meio  desse  movimento  arqueológico  que  se  tornará  possível

compreender o modo de ser dos “objetos” ou corpos que estão sobre tal solo — e, mais que isso, a

investigação mostrará esse solo originário como a raiz de toda história, na medida em que ele é a

293 Cf. Merleau-Ponty, M.  Résumés de cours (1952-1960). Paris: Gallimard, 1968, p. 91: “Todo naturalismo posto à
parte, uma ontologia que se cala sobre a Natureza se encerra no incorporal e dá, justamente por essa razão, uma
imagem fantástica do homem, do espírito e da história”.
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condição de surgimento de todo sentido. A Terra, diz Merleau-Ponty, “é um tipo de ser que contém

todas as possibilidades ulteriores e lhes serve de berço”294. Daí que Husserl a caracterize como “arca

originária”, pois “assim como a arca de Noé comportava tudo o que podia restar de vivo e possível,

da mesma forma a Terra pode ser considerada como portadora de todo o possível”295, ou seja, ela é o

real do qual todos os possíveis provêm a título de seus variantes, possíveis que estão contidos nela

como horizontes. Assim, se a Terra está aquém da partição entre infinito e finito, é porque ela não

consiste em uma infinitude concebida como Unendlichkeit — que se reduziria a uma somatória de

realidades  finitas,  caracterizando-se  como  infinito  positivo —,  mas  como  Offenheit,  infinito

negativo ou de profundidade no qual o possível aparece como modalidade da presença, isto é, em

seu caráter de horizonte [Horizonthaftigkeit]. Essa oposição entre o infinito como Offenheit e como

Unendlichkeit vai de par com a crítica à ontologia moderna enquanto ontologia positiva, incapaz de

pensar  a  negatividade  inerente  ao  Ser  — e  aqui,  além de  Descartes  e  seus  sucessores,  o  alvo

imediato é a ontologia sartreana do Em si e do Para si. Pois, se o sentido só pode ser pensado como

desvio [écart],  ele  exige  que  o  Nada  deixe  de  ser  concebido  como  nichtiges  Nichts e  seja

incorporado ao Ser.

Para  compreender  essa  infinitude  de  abertura  que  define  a  Terra,  pelo  menos  tal  como

Merleau-Ponty a entende, é preciso fazer um pequeno desvio. Em diversas passagens, Merleau-

Ponty aproxima a Offenheit husserliana da ideia heideggeriana de Verborgenheit-Unverborgenheit,

aproximação  que  é  inseparável  da  elucidação  de  seu  par  conceitual  visível-invisível.  Assim,  o

invisível  não  é  somente  um invisível  de  fato,  um “outro  visível”  definido  como  um  positivo

simplesmente ausente:  ao contrário,  diz o fenomenólogo, “ele é  Verborgenheit de princípio,  i.e.

invisível  do  visível”,  para  acrescentar  logo  em  seguida:  “Offenheit  de  Umwelt e  não

Unendlichkeit”296.  Tal  aproximação  deve  ser  entendida  no  interior  do  esforço  mais  geral  de

dessubjetivação da fenomenologia: com efeito, o que Merleau-Ponty absorve do segundo Heidegger

é uma abertura que não se faz mais “subjetivamente”, isto é, a partir do  Dasein, mas a partir do

próprio Ser, pois o Dasein “só é Dasein por sua abertura ao Ser, em um funcionamento ontológico

do qual ele é apenas o ‘lugar’ e que passa ao primeiro plano”, ou seja, “o  Dasein se torna um

movimento do Ser que atravessa o homem, que ‘o possui’”297, na medida em que o “Da” aparece

como  Offenheit  des  Offenen.  Essa “abertura  do aberto”  está  relacionada ao sentido  da verdade

enquanto verdade do Ser — e que, portanto, não se reduz à concepção clássica de verdade como

adequação, uma vez que esta pressupõe a verdade do Ser, pois, para que haja adequação, é preciso

294 Id., La nature. Notes de cours du Collège de France. Paris: Seuil, 1995, p. 110
295 Id., Ibid., p. 111
296 Id., Le visible…, p. 300
297 Id., Notes de cours…, pp. 98, 99
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que haja uma pré-abertura ao Ser, ou seja, um aberto no interior do qual a relação de adequação

pode aplicar-se. Mas isso não significa que a verdade seja uma relação exterior em que o homem

seria pura e simplesmente passivo, mas somente que ela implica uma relação de transcendência: a

verdade não é “dada”, ela é  não oculta [Unverborgene], άλήθεια. O que, por sua vez, tampouco

significa uma “evidência”, pois a Offenheit é justamente o que instaura uma distância que permite

que o ente se revele e, nesse sentido, “subentende um além do que nós vemos, um Ser, i.e., uma

Verborgenheit no  desvelamento”298.  Em  suma,  o  “dom”  do  Ser,  sua  eclosão,  é  também  e

indissociavelmente  um  “retirar-se”  [Sichentziehen],  o  desvelamento  de  um  ente  particular  é

velamento do Ser do ente, o qual se mantém à distância enquanto o invisível que torna possível a

visibilidade do ente, invisível que, enquanto jamais desvelado, permanece da ordem do  mistério.

Mas Merleau-Ponty se apressa em recusar  a  acusação habitualmente  feita  contra  Heidegger  de

“misticismo”. O Ser não é um ser em si — o que redundaria, é claro, em uma entificação do Ser —

ao qual a Verborgenheit viria se acrescentar como propriedade segunda e que seria, em si ou para si,

manifesto. Dizer do Ser que ele é oculto significa dizer que ele é essa dupla relação de velamento e

desvelamento, que o desvelamento total é uma ilusão e que, portanto, toda verdade (entendida como

ά-λήθεια) é igualmente — e de modo mais fundamental — uma não-verdade, Unwahrheit. Assim,

Merleau-Ponty vai dizer que as fórmulas pretensamente místicas de Heidegger são, na verdade,

fenomenológicas, o que mostra a identidade entre fenomenologia e ontologia: “na verdade, retirar-

se significa: o ser se oculta como ser fazendo-se ente” e “dizer que o Ser é oculto, [é] a ideia de que

o que vem zum Vorschein é por princípio da ordem do ente e inadequado ao Sein”299. Dito de outro

modo, o visível só existe sobre um fundo de invisível  de direito, o Ser só se manifesta (só se faz

ente) ocultando-se como Ser desse ente. Como diz Franck Robert, “o invisível é o Ser cujo sentido é

o nada de sua própria articulação, ou seja, o próprio invisível de toda articulação”300.

Agora,  podemos  retornar  ao  problema  de  que  partimos.  A  partir  de  nosso  excurso

heideggeriano,  a  infinitude  da  Terra  pode,  então,  definir-se  como  excesso do  Ser  sobre  suas

manifestações finitas, isto é, como fundo primordial e inesgotável que se fenomenaliza em figuras,

o  horizonte que aparece se retirando e que sustenta toda abertura. “O mundo, diz Merleau-Ponty

citando Husserl, é constituído em um caráter de horizonte no qual o ente é constituído como efetivo

em possibilidades de ser sempre prefiguradas”301. Se a Terra é o real do qual os possíveis são os

variantes, é porque todos os possíveis estão nela prefigurados [vorgezeichnet] enquanto o Ser bruto

é polimorfo, o mesmo que se manifesta de infinitos modos como o mesmo. E, como vimos, o Ser

298 Id., Ibid., p. 99
299 Id., Ibid., p. 119
300 Robert, F. Phénoménologie…, p. 264
301 Merleau-Ponty, M. Notes de cours sur l’Origine de la géometrie de Husserl. Paris: Puf, 1998, p. 91
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não é um ser em si, ele é atravessado por uma negatividade pela qual ele  se manifesta e se faz

mundo, de sorte que sua manifestação não lhe é acessória, mas, ao contrário, o sentido de ser do Ser

não é nada além de aparecer. Daí que para o próprio Heidegger o Ser deva ser pensado como φύσις,

eclosão,  na  medida  em que  é  uma  autoprodução contínua  — o que  permite  a  Merleau-Ponty

estabelecer uma equivalência entre Terra e Natureza tal como ele a lê, por exemplo, em Schelling.

“A natureza é ao mesmo tempo passiva e ativa, produto e produtividade, mas uma produtividade

que sempre precisa produzir outra coisa”302, ou seja, produtividade interminável que é unidade entre

infinito e finito: “o Absoluto não é somente o Absoluto, mas o movimento dialético do finito e do

infinito. O Absoluto é de tal forma que ele nunca aparece senão a um outro. Assim como nossa

intuição é um ek-stase, pela qual tentamos nos situar no Absoluto, o Absoluto deve sair de si mesmo

e fazer-se Mundo”303. Se o Ser se faz ente, ou seja, aparece ocultando-se como excesso sobre o que

aparece, agora a infinitude de Offenheit da Terra revela todo seu sentido conforme a dialética entre o

infinito e o finito — segundo a qual o próprio infinito se finitiza a fim de aparecer e o finito é

abertura ao  infinito  como seu horizonte  inesgotável  — que Merleau-Ponty destaca na natureza

schellinguiana.  Mundo e Ser  se  relacionam como o visível  e  o  invisível  e  é  por  isso que,  diz

Merleau-Ponty, “eu sou contra a finitude no sentido empírico, existência de fato que tem limites e é

por isso que sou a favor da metafísica. Mas ela não está mais no infinito que na finitude de fato”304.

Como vimos, as categorias intramundanas não podem ser aplicadas à Terra, porquanto ela é

fonte ou matriz e não está ipso facto na ordem dos entes. Ora, se é assim, tampouco se pode dizer

que ela esteja no espaço e no tempo, de modo que ela deve revelar-se igualmente como matriz do

espaço e do tempo. Assim, diz Merleau-Ponty, se se pode falar em um Erdraum na medida em que

os corpos se movem na superfície da Terra e dela se destacam, é preciso levar em conta que esse

“espaço” está aquém de toda localização espacial, localização que só pode emergir  a partir desse

“espaço”: nas palavras de Husserl citadas por Merleau-Ponty, “temos um espaço circundante como

sistema de localização — i.e., como sistema de fins possíveis dos movimentos dos corpos. Mas,

nesse sistema, todos os corpos terrestres têm o seu respectivo ‘lugar’, mas não a própria Terra”305.

Enquanto um tal sistema, a Terra é um ser pré-espacial que funda a aparição no espaço, ou seja, o

domínio propriamente ôntico com suas “localidades”. Da mesma forma, ela está aquém de toda

302 Id., La nature, p. 61
303 Id., Ibid., p. 73. Cf. também Notes de cours, p. 107: “Este Sein (que não é extensão infinita e compreensão nula, que

é ao contrário compreensão aumentando com a extensão, porque ele é o que faz com que uma coisa seja e seja outra
que uma outra) [é] o Wesen ativo ou verbal, o que faz com que o mundo weltet e que a coisa dingt, i.e., o ser antes
do ser-pensado […], o ser ativo que west, que ‘se desdobra’, por oposição ao ser-sido”.

304 Id.,  Le visible…,  p. 300. Cf. também uma nota de trabalho inédita apud Robert, F.  Phénoménologie…,  p. 268:
“Distinguir o ‘mundo’ no sentido empírico-ôntico (i.e., como fato empírico sobre fundo de outros possíveis, e da
ontologia do  ens realissimum distinto desse fato)  e  o  ‘mundo’ no sentido ontológico ou  Ser,  i.e.,  como única
apresentação possível do Ser distante, oculto”.

305 Merleau-Ponty, M. Notes de cours sur…, p. 85
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determinação temporal: “o sensível, a Natureza, transcendem a distinção passado presente, realizam

uma passagem pelo interior de um no outro. Eternidade existencial.  O indestrutível, o Princípio

bárbaro”306. A ideia de uma “eternidade existencial” — que Merleau-Ponty equaciona ao “passado

indestrutível” e ao “princípio bárbaro” schellinguiano — indica um movimento de temporalização

interior ao Ser, no qual se torna possível conceber o passado enquanto passado, ou seja, não como

um presente que passou — o único passado que a analítica intencional é capaz de pensar —, mas

como um passado originário que é Simultaneidade entre passado e presente, “passado vertical” que

dá  o  verdadeiro  sentido  do  presente  como  “presente  dimensional”,  isto  é,  mundo.  Essa

temporalização do Ser é aquilo que Whitehead chamava de passagem da natureza, a natureza como

desdobramento espaço-temporal e “memória do mundo”, temporalização originária que engendra os

entes como durações particulares: “uma duração é duração porque ela conserva algo da passagem

da Natureza, porque ela é execução desse processo”307.

O Ser bruto deverá, pois, caracterizar-se ao mesmo tempo por uma espacialização e por uma

temporalização  originárias,  que  é  o  que  Merleau-Ponty  chama  de  turbilhão espacializante-

temporalizante. O retorno ao Ser bruto, diz o fenomenólogo, implica “retornar ao tempo, ao espaço

brutos, selvagens, antepredicativos, ‘amorfos’, como à matriz da qual derivam os tempos cíclicos,

seriais etc.”308, de sorte que o tempo originário, isto é, a auto-temporalização do Ser, deverá ser

pensado  como  ontogênese.  Mais  que  isso,  o  que  a  ideia  de  turbilhão  permite  pensar  é  uma

indissociabilidade entre tempo e espaço na medida em que ambos passam um no outro enquanto

articulação fundamental do mundo, estruturas invisíveis que sustentam a visibilidade do visível. Por

isso,  “todo  acontecimento  é  do  tipo  do  acontecimento  histórico  de  que  fala  Péguy  ‘ritmo  do

acontecimento do mundo’”309. Daí que Merleau-Ponty possa retomar — ainda que em um sentido

diferente — a ideia heideggeriana de Seinsgeschichte:  

seria melhor dizer, em vez de ‘tempo’, que evoca uma ‘forma’, ‘história’, que
evoca  [uma]  operação  do  ser.  E  para  evitar  [a]  confusão  com  [a]  noção
correlativa dos conteúdos do tempo (‘história’ no sentido de série dos atos e das
paixões do homem — História310),  será  preciso dizer  Geschichte,  ou melhor,
Seinsgeschichte:  i.e.  o  que  advém  não  como  innerzeitig,  intra-temporal,
individuado espaço-temporalmente, mas enquanto elemento de uma gemulação
[bourgeonnement]  do  ser,  enquanto  advento,  enquanto  dado  em  partilha  ao
Dasein e ao Mit-dasein, enquanto Μοῖρα ou Geschick,

306 Id., Le visible…, p. 315
307 Id., La nature, p. 164
308 Nota inédita apud Ferraz, M. S. A. Fenomenologia e ontologia em Merleau-Ponty. Campinas: Papirus, 2009, p. 322
309 Merleau-Ponty, M. Le visible…, p. 246
310 Trata-se,  provavelmente,  de  um erro  de  transcrição,  pois  o  que  faria  mais  sentido aqui  seria  o  termo alemão

Historie, que Merleau-Ponty, na esteira de Heidegger, opõe a Geschichte.
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história do Ser que deverá ser pensada simplesmente como o movimento pelo qual das Sein west,

manifesta-se ocultando-se, produz um mundo, de modo que ela é uma “nova ocasião de perceber a

operação metafísica do Ser, seu retirar-se fecundo, esses dons que ele faz e que não o diminuem,

que antes o aumentam — operação que é a verdade das ‘representações’ metafísicas do infinito”311.

Em suma, o que a história do Ser, a partir da ideia de tempo e espaço brutos, designa não é outra

coisa que a unidade entre produtividade e produto, infinito e finito, eternidade e temporalidade, uma

única eclosão eterna pela qual o Ser se autodiferencia e se manifesta.

No entanto, se a contribuição de Heidegger é importante, resta que o Ser merleau-pontiano

não  é  exatamente  igual  ao  Ser  heideggeriano,  sobretudo  porque  o  Ser,  para  Merleau-Ponty,  é

sensível.  É que a  “operação metafísica do Ser”,  o fato de que o Ser  é  Wesen ativo ou verbal,

significa uma operação de Gestaltung, o Ser polimorfo se exprime produzindo Gestalten, ou seja,

uma  configuração sensível — cuja estruturação define o conceito merleau-pontiano de dialética,

como  vimos.  “Portanto,  a  Gestalt implica  a  relação  de  um corpo  percipiente  com um mundo

sensível, i.e. transcendente i.e. de horizonte i.e. vertical, e não perspectivo. É um sistema diacrítico,

opositivo, relativo cujo pivô é o Etwas, a coisa, o mundo, e não a ideia”312. Daí que todo ente deva

aparecer como figura sobre um fundo — como mediação por si de finito e infinito —, isto é, que a

figura surja destacando-se de um fundo que a excede infinitamente. Quando Merleau-Ponty retoma

a ideia heideggeriana de que o  Dasein se torna um movimento do Ser que atravessa o homem,

movimento que é precisamente a Offenheit, ele vai entender essa ideia conforme a inflexão que o

caráter sensível do Ser lhe impõe: dizer que o corpo é carne não é fazer dele o princípio da abertura,

mas nomear essa estruturação sensível da experiência — graças à qual pode haver um “sujeito” e

um  “objeto”,  as  aspas  designando  a  relatividade  dessas  funções  enquanto  só  existem por  sua

distribuição no interior do campo — que é estruturação do Ser no duplo sentido do genitivo313. Há,

portanto,  um movimento do próprio Ser enquanto Ser sensível que é uma história,  história das

infinitas figuras que, prefiguradas pelo fundo primordial, vêm à manifestação na medida em que são

retomadas e desdobradas pela história propriamente humana. A produtividade infinita do Ser só

pode se manifestar cristalizando-se em produtos finitos, nos quais justamente ela se manifesta como

excesso. E, como vimos, esse movimento é o próprio Ser, uma vez que nele há identidade entre sair

de si e voltar a si, ele é Ser sensível, figura e fundo indissociavelmente. Isso permite que a criação

311 Id., Notes de cours…, pp. 136, 137
312 Id., Le visible…, p. 256
313 Cf. Larison, M. L’Être en forme…, pp. 295-6: “Portanto, é um ser sempre estruturado, que reenvia de si para além

de si, em direção a uma totalidade mais ampla e mais aberta que é a do campo fenomenal. Mas ele também reenvia
diretamente ao sujeito percipiente, àquele a quem o fenômeno se doa. Ele reenvia, por isso, ao que Merleau-Ponty
chama de  carne, noção difícil na qual se inscreve a dupla dimensão do sujeito: ao mesmo tempo sujeito de um
campo perceptivo-vital (a carne do corpo) e sujeito do movimento da experiência (a estrutura ou forma subjetiva do
mundo, o mundo no sentido do ‘mundo da vida’, da cultura e da história, enfim, a ‘carne do mundo’)”.



130

humana tenha um lugar, embora ela não possa ser pensada como  ex nihilo, mas como algo que

recolhe um sentido latente nesse fundo e faz com que ele passe ao estado de figura:

o mundo perceptivo ‘amorfo’ do qual eu falava a propósito da pintura — recurso
perpétuo para refazer a pintura —, que não contém nenhum modo de expressão
e que, no entanto, chama e exige todos eles e res-suscita com cada pintor um
novo esforço de expressão — esse mundo perceptivo é,  no fundo, o Ser no
sentido  de  Heidegger,  que  é  mais  que  toda  pintura,  que  toda  fala,  que  toda
‘atitude’ e que, apreendido pela filosofia em sua universalidade, aparece como
contendo  tudo  o  que  jamais  será  dito  e  deixando-nos,  no  entanto,  a  criá-lo
(Proust): é o λόγος ἐνδιαθετος que chama o λόγος προφορίκος314.

Embora diversas formulações de Merleau-Ponty pareçam apontar para certo paradoxo da

criação humana, como se ela se limitasse a repetir um sentido já realizado no fundo primordial —

que se pense,  por exemplo,  na passagem que acabamos de citar, em que se diz do Ser que ele

contém “tudo o que jamais será dito” ou então na afirmação de que “o fundamento da unidade da

história é a unicidade da Terra”315 —, seria um contrassenso continuar designando-a como criação

se esse fosse o caso. No entanto, essa objeção só faz sentido do ponto de vista da ontologia do

objeto. Ao contrário, o problema da criação — e, portanto, da história propriamente dita — só se

torna compreensível se for pensado, tal como Merleau-Ponty descrevia a empreitada schellinguiana,

a partir de uma filosofia do tempo. Tanto em Schelling quanto em Merleau-Ponty, encontramos um

mesmo esforço de pensar uma  vida do Absoluto a partir  da qual as dicotomias do pensamento

moderno são suprimidas enquanto dicotomias, recebendo uma articulação dinâmica em seu interior.

Desse modo, a unidade do Absoluto não somente não exclui a diferenciação, como também a exige

— o que põe em xeque desde já a célebre crítica de Hegel,  no prefácio da  Fenomenologia do

Espírito, ao Absoluto schellinguiano como noite em que todos os gatos são pardos. Vimos que a

forma do ser da identidade absoluta implica a finitude, que ela só pode ser posta como efetiva na

medida em que põe a diferença entre sujeito e objeto, em que o A = A se transforma em A = B — e,

mais que isso,  Schelling dirá  que o ser originário ou o Deus  vivo só pode ser a identidade da

identidade e da diferença, de A = A e de A = B. De maneira análoga, vimos que Merleau-Ponty tenta

pensar  o  Ser  como movimento  de autodiferenciação,  estabelecendo uma identidade  entre  ser  e

manifestar-se que garante  ao mesmo tempo a  unicidade  do Ser  e  sua proliferação em infinitas

figuras. Nos dois casos, não há mais nenhuma exterioridade entre infinito e finito, uma vez que este

é expressão daquele: essa dialética expressiva é o que definirá, para Merleau-Ponty, o finito como

mediação por si ou cristalização do infinito, figura em que o fundo infinito se desvela e se vela

simultaneamente enquanto excesso; para Schelling, é o que devolverá uma dignidade ao finito —

314 Merleau-Ponty, M. Le visible…, pp. 221-2
315 Id., Notes de cours sur…, p. 83
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que  havia  sido  reduzido  pela  reflexão,  como  um ponto  de  vista  que  considera  o  finito  como

separado do todo, ao estatuto de “puro nada” —, enquanto forma determinada do ser da identidade

absoluta, forma na qual esta pode revelar-se no jogo da Ineinsbildung de essência e forma. Assim, o

infinito não pode existir separadamente do finito, o Absoluto exige sua própria manifestação finita

para ser posto como efetivo, já que o puro A = A, diz Schelling, é o estado do ser “abismado em si”

(Deus em sua pura inconsciência), exigindo, pois, a posição do A = B. 

Ora, esse esforço de conceber a unidade entre infinito e finito, Absoluto e singular, não pode

prescindir  de  uma  temporalização  do  próprio  Absoluto,  temporalização  que  equivale  ao

estabelecimento de uma certa história — daí o motivo do “Deus em devir”, que ganhará força na

obra de Schelling a partir de sua filosofia “intermediária”316. Com efeito, se se estabelece a unidade

entre produtividade e produto, na medida em que o produto é uma expressão do Absoluto enquanto

produtividade — mais uma vez, no duplo sentido do genitivo —, então essa diversidade de produtos

ou manifestações deverá formar uma história: história da revelação de Deus e da elevação da vida à

liberdade,  no  caso  de  Schelling,  e  história  originária  em que o  Ser,  como autodiferenciação  e

eclosão perpétua, se exprime na articulação entre visível e invisível, no caso de Merleau-Ponty. No

entanto, essa história — por seu caráter originário e, digamos, ontológico — exige uma articulação

entre tempo e eternidade, pois não estamos mais em regime de separação. Se Schelling afirma a

absoluta  eternidade  da  identidade  absoluta,  nós  indicamos  que,  posteriormente,  essa  eternidade

deverá ser pensada como uma eternidade  viva, ou seja, que comporta o tempo “superado” e, por

conseguinte, sua tripartição ekstática entre passado-presente-futuro: se o tempo é posto na diferença

(existência), em A = B, a posição (eterna) dessa posição, Deus como sujeito ou existente (A²), é a

unidade desse tempo, assim como Deus considerado absolutamente (A³), ou seja, na identidade A² =

(A = B), é precisamente a identidade absoluta entre tempo e eternidade. Donde, pois, o tempo só

poder ser pensado no interior de um sistema dos tempos, dado que cada coisa recebe seu tempo da

eternidade e, a esse título, é idêntico à totalidade do tempo. Merleau-Ponty, por sua vez, vai falar em

uma “eternidade existencial” — o que equivale a dizer: eternidade temporal —, o que dá conta de

pensar, por exemplo, uma natureza que é sempre a mesma e sempre nova. O Ser é eterna explosão,

movimento perpétuo de diferenciação e, nesse sentido,  matriz do espaço e do tempo: há, como

vimos, um tempo bruto — temporalização originária do Ser — no qual se originam e se unificam

em certa medida todas as diferentes estruturações temporais (como o tempo serial e o cíclico), na

medida em que essas estruturações são interpretações particulares de um mesmo Ser, diferenciações

e expressões de um único Ser.

316 Cf. e. g. Schelling, Stuttgarter…,  SW VII, p. 432: “Deus faz a si mesmo e, assim como é certo que ele faz a si
mesmo,  é  igualmente  certo  que  ele  não  é  algo  pronto  e  subsistente  desde  o  início;  pois,  nesse  caso,  ele  não
precisaria fazer-se”. 
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Assim, o equívoco na interpretação desse solo consistiria justamente em separar o infinito e

o finito, recaindo na concepção de infinitude como Unendlichkeit e identificando o originário com a

origem. O Ser não é uma realidade positiva, mas a própria transitividade que ao mesmo tempo liga

e diferencia o “ontológico” e o “ôntico” — ou melhor, a figura e o fundo —, o que equivale a dizer

que há uma reversibilidade entre Ser e expressão na medida em que o Ser é sensível e, portanto, o

próprio movimento de Gestaltung. É assim que se deve compreender o fundo primordial de que fala

Merleau-Ponty: se o originário é sempre da ordem do mito,  é porque esse fundo não deve ser

concebido como positividade e a busca pelo  Grund nos coloca sempre diante do  Abgrund. É por

isso que a ontologia só pode ser indireta, pois o Ser é, como o Deus pascaliano, oculto — não que

ele seja um inefável sobre o qual se deve calar, mas porque ele é um Ser de profundidade, vertical,

Ser  sensível  que  é  figura  sobre  fundo,  “um  Etwas sempre  em horizonte,  cujas  determinações

positivas são o traço e a ausência”317,  “Seyn como abismo e abertura”318.  Mas isso não implica

nenhuma forma de niilismo, pois, pela reversibilidade entre Ser e expressão, a queda no abismo é,

como dizia Heidegger, uma “queda para cima”. O niilismo é o avesso do positivismo, na medida em

que busca preencher o vazio, encontrar o Grund. Ao contrário, diz Merleau-Ponty, “um pensamento

que se mantém no Abgrund sem buscar o Grund descobre, graças a esse Schweben, que é a altura

que faz o abismo. É a abertura (ao Ser, ao sentido) que faz o vazio (die Hoheit öffnet eine Tiefe).

Portanto, filosofia do Seyn que ultrapassa nada nichtiges e ser objetivo”319. Desde então, não cabe

buscar  uma  origem  ou  um fundo  tomados  positivamente:  o  originário  é  a  própria  articulação

temporal do presente como circularidade e tempo mítico, abertura ao passado e ao futuro, e o Ser é

eclosão,  φύσις,  de  modo  que  “o  Ser  vertical”,  diz  Merleau-Ponty,  “está  inteiramente  em meu

Präsenz-Feld”320.

Tudo isso aponta, enfim, para a ideia de circularidade, que já discutimos no capítulo anterior

a propósito da temporalidade própria à instituição e que será pensada de modo cada vez mais radical

por Merleau-Ponty sob os termos reversibilidade, quiasma, precessão etc.. O conceito de precessão

nos  parece  particularmente  significativo  aqui,  uma  vez  que  dá  conta  de  pensar  a  espessura

propriamente  temporal  da  circularidade  que  faz  com  que  os  termos  em  relação  se  antecipem

mutuamente  de  modo a  interditar  toda  ideia  de  um  prius absoluto:  “circularidade  e  precessão

vidente-visível, silêncio-fala, eu-outrem”, sendo a precessão definida como “gravitação de um em

317 Merleau-Ponty, M. La nature, p. 292
318 Id., Notes de cours sur…, p. 65
319 Id., Ibid., p. 64. A mesma ideia reaparece em  Le visible…, p. 298: “O progresso da interrogação em direção ao

centro não é movimento do condicionado à condição, do fundado ao Grund: o pretenso Grund é Abgrund. Mas o
abismo que descobrimos assim não é tal falta de fundo, ele é surgimento de uma Hoheit que se mantém pelo alto
(cf. Heidegger, Unterwegs zur Sprache), isto é, de uma negatividade que vem ao mundo”.

320 Id., Notes de cours, p. 86
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torno do outro”321.  Assim,  se “é o λόγος ἐνδιαθετος que chama o λόγος προφορίκος”,  isso não

significa uma antecedência,  no sentido cronológico,  do  logos silencioso do mundo sensível em

relação ao  logos proferido do mundo cultural, mas precisamente uma precessão mútua: o “fundo

imemorial do visível”322 designa essa arquitetônica que deve ser pensada a partir do tempo mítico,

isto é, como Simultaneidade ou presente vertical, sem que haja lugar para uma cisão entre natureza

e cultura, entre o solo primordial e suas expressões culturais. “Nesse circuito, nenhuma ruptura,

impossível dizer que aqui acaba a natureza e começa o homem ou a expressão. Portanto, é o próprio

Ser  mudo  que  vem manifestar  seu  próprio  sentido”323.  Isso  é  apenas  outra  maneira  de  dizer  a

reversibilidade entre Ser e expressão de que falamos acima, isto é, que seria um equívoco identificar

o “Ser bruto” ou “selvagem”, a Natureza, a Terra etc.,  a uma camada de experiência anterior à

expressão ou à cultura, visto que silêncio e fala estão em uma relação quiasmática. Com isso, é a

própria noção de Seinsgeschichte que se esclarece:

A oposição inicial entre percepção e expressão, oposição que procedia daquela
entre  sujeito  e  objeto,  é  recusada  em  benefício  de  um  sentido  alargado  da
expressão  como modo  de  ser  do  Ser,  isto  é,  historicidade  transcendental.  O
silêncio do mundo percebido não é negação da linguagem, mas fala primordial,
logos mudo ou selvagem, e “quebrando o silêncio, a linguagem realiza o que o
silêncio queria e não obtinha”.  Mas, inversamente, visto  que é  o silêncio do
mundo  que  se  ultrapassa  na  fala,  ele  nunca  se  ultrapassa  completamente  e
nenhuma  fala  vem  quebrar  o  silêncio  de  que  se  alimenta.  Finalmente,  a
expressão não é nada além dessa conversão infinita do silêncio em fala e da fala
em silêncio e o Ser que sustenta essa conversão “é o que exige de nós criação
para que dele tenhamos experiência”324.

Não se trata  de  conceber  uma destinação ou “historialidade”  do Ser,  como se a  história  fosse

“determinada” ou estivesse “contida” nesse solo primordial — o próprio léxico do continente e do

conteúdo já seria uma recaída na Unendlichkeit. O “λόγος do mundo estético”, diz Merleau-Ponty

em uma nota inédita, “é o λόγος que é e permanecerá sempre fonte de sentido (Sinnesquelle) —

Não,  sem  dúvida,  em  seu conteúdo (ele  varia  com  as  culturas,  a  ‘Natureza’ de  cada  uma  é

‘subjetiva’)  —  Mas  em  sua estrutura  carnal”325;  ou,  segundo  outra  formulação  possível,

“universalidade de nosso mundo, não segundo seu ‘conteúdo’ […], não como fato registrado (o

‘percebido’), mas segundo sua configuração, sua estrutura ontológica que envolve todo possível e à

321 Id., nota inédita apud Carbone, M. La chair des images: Merleau-Ponty entre peinture et cinéma. Paris: Vrin, 2011,
pp. 121-2

322 Id., L’œil et l’esprit, p. 86
323 Id., Ibid., pp. 86-7
324 Barbaras, R. “De la parole à l’Être. Le problème de l’expression comme voie d’accès à l’ontologie” in Le tournant

de l’expérience. Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty. Paris: Vrin, 1998, p. 198
325 Apud Robert, F. “Écriture et vérité”. Revue internationale de Philosophie, 2008/2, nº 244, p. 162. 
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qual todo possível reconduz”326. Desde então, a retomada por parte de Merleau-Ponty dos conceitos

de Seinsgeschichte e de Geschick ou Μοῖρα não implica, de modo algum, uma história subterrânea

em que a história humana já estaria realizada de antemão. Nenhuma teleologia em que a história

coincidiria consigo mesma, portanto. Como vimos, para Merleau-Ponty não há senão superações

parciais,  porque a  totalidade  é  sempre  movimento  de  totalização:  assim,  há  uma  unicidade da

história na medida em que ela deve ser reconduzida à história de um mesmo Ser, mas essa história é

produção  de  significações  disparatadas,  uma  produtividade  “cega”,  que,  embora  seja  sempre

história  do sentido,  não postula um fim do movimento em uma totalidade fechada, mas produz

campos, núcleos de sentido, matrizes simbólicas, sempre afetados por um coeficiente de facticidade.

Em outras palavras, “o sentido do  Geschick para Merleau-Ponty deve ser procurado menos em

Heidegger que em Husserl,  na compreensão de uma temporalidade pensada a partir da ideia de

Stiftung, uma temporalidade própria à Stiftung. […] Assim, o que Merleau-Ponty busca pensar no

fim de sua vida é essa não-dissociação das dimensões ao mesmo tempo histórica e sensível do Ser,

não-dissociação que se pensa como história e geografia transcendentais, isto é, finalmente, como

geologia e arqueologia transcendentais”327.

Desse modo, em sua determinação ontológica última, o mundo deve ser pensado a partir da

lógica da instituição: simultaneamente instituinte e instituído, unidade e abertura, matriz simbólica

que é apelo a novas diferenciações, na medida em que ele é o próprio lugar da sedimentação e da

inscrição328. Se o mundo sensível “contém” tudo o que jamais será dito, vimos que isso se deve a

sua estrutura ontológica, e não a uma “reserva de conteúdos”. O que essa estrutura indica, por sua

vez, é que ele é polimorfo e envolve uma transitividade e uma metaforicidade originárias: o artista é

aquele que interroga o visível, sua lógica silenciosa, e busca restituí-la em sua obra através de uma

deformação coerente. É assim que, retomando os estudos de Klee, Merleau-Ponty pode afirmar que

“a pintura é um movimento, um movimento que germina na aparência, que é ditado por ela, de

forma alguma um movimento inspirado pela inteligência”329. Esse “movimento” que germina na

aparência é justamente o que Klee afirma ser o princípio gerador das coisas e do mundo, isto é, a

lógica que estrutura o sensível — ou seja, o invisível do visível, a  natura naturans. A pintura é,

portanto,  apreensão da  gênese das formas, de sua lei  metamórfica,  e não uma cópia do mundo

imobilizado, da natura naturata, mas de sua essência, do princípio gerador que faz o mundo e as

coisas serem. Como diz Klee, “a arte não reproduz o visível, mas torna visível”330. Mas a essência

326 Merleau-Ponty, M. Le visible…, p. 278
327 Robert, F. Phénoménologie…, p. 342
328 Cf. uma nota inédita apud Robert, F. “Écriture et vérité”, p. 159: “O mundo antes de nós, antes das consciências, no

qual cremos, é esse além dos limites de campo de nossa vida, é o Ser. A memória do mundo é o Ser, é a inscrição”.
329 Merleau-Ponty, M. Notes de cours, p. 56
330 Klee, P. Schöpferische Konfession. Tribüne der Kunst und Zeit, XIII. Berlim: Erich Reiß Verlag, 1920, p. 28
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não é uma ordem separada do sensível: “ela não está nem além nem aquém das aparências, mas na

sua juntura, ela é o laço que religa secretamente uma experiência a suas variantes”331. Daí a ideia de

elemento:  de  acordo  com  a  redefinição  do  conceito  de  infinito,  as  coisas  não  são  mais

individualidades espaçotemporais, mas concreções da visibilidade, “raios de mundo”, dimensões,

princípio de equivalência que está aquém da separação entre fato e essência, singular e universal.

Como  diz  Renaud  Barbaras,  “o  elemento  só  se  conserva  produzindo-se  na  forma  de  suas

diferenciações heterogêneas: ele está sempre ao mesmo tempo aquém de si mesmo (ele se tornará

os outros elementos e os entes particulares nos quais ele se transforma) e além de si mesmo (ele os

possui de antemão ou, antes, ele é a potência de tornar-se tudo isso)”332. Assim, interrogando esse

mundo visível e sua potência metamórfica, decifrando seus “hieróglifos”, o artista  torna visíveis

essas verdades mudas de sua paisagem e, “uma vez convertidas em coisas ditas, elas tomam lugar,

se não como quadro no visível, ao menos no Mundo que é, como o visível, apelo a fala”333. Em

outras palavras, as criações se inscrevem no mundo, sedimentam-se tornando-se matriz simbólica,

apelo a variações. Por conseguinte, o que é criado “não é criado ex nihilo e não se sabe ao certo o

que é criado, mas o que é certo é que não se pode fazer com que isso não tenha sido dito, as coisas

não são mais as mesmas, nem o mundo — A história da literatura e da filosofia não é somente

história do pensamento, mas história do Ser”334.

Aprofundando a dinâmica da instituição,  encontramos, pois, na inscrição a chave para a

compreensão da história do Ser: ela designa, por um lado, a produtividade do sensível, o logos do

mundo  estético,  e,  por  outro,  as  infinitas  metamorfoses  pelas  quais  a  produtividade  humana

interroga  e  exprime  esse  logos e  que  se  sedimentam,  como  invisíveis,  no  mundo  visível

conformando  uma  historicidade  que  é  ao  mesmo  tempo  lógica  e  contingência,  antecipação  e

retomada, coesão e abertura — em suma,  instituição, estabelecimento de dimensões prefiguradas

por uma dimensionalidade geral que é o Ser polimorfo em sua metaforicidade originária. Assim, o

logos proferido é uma repetição transfigurada do logos do mundo sensível, ambos estão imbricados

arqueologicamente,  em precessão  mútua,  de  modo que Merleau-Ponty  poderia  fazer  suas  estas

palavras de Schelling: “a Terra é um livro composto por fragmentos e rapsódias de tempos muito

diferentes. Cada mineral é um verdadeiro problema filológico”335, pois a linguagem, diz Merleau-

Ponty,  é  “retomada  desse logos do  mundo  sensível  em  uma  arquitetônica  outra.  E  toda  a

331 Merleau-Ponty, M. Le visible…, p. 153
332 Barbaras, R. “De l’ontologie de l’objet à l’ontologie de l’élément” in Le tournant de l’expérience, p. 221
333 Merleau-Ponty, M. Notes de cours, p. 203
334 Id., Ibid., pp. 203-4
335 Schelling, F. W. J. Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, SW V, p. 247
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historicidade também. Matrizes da história”336. Portanto, esse enraizamento não interdita a criação e

a história, mas, ao contrário, é precisamente o que as torna possíveis: 

Há história se há uma lógica na contingência, uma razão na desrazão, se há uma
percepção histórica que, como a outra, deixa no segundo plano o que não pode
vir  ao  primeiro,  apreende  as  linhas  de  força  em  seu  nascimento  e  termina
ativamente seu traçado. Essa comparação não deve ser compreendida como um
organicismo ou um finalismo envergonhado, mas como uma referência ao fato
de que todos os sistemas simbólicos — a percepção, a língua, a história — só se
tornam  o  que  eram,  ainda  que,  para  isso,  precisem  ser  retomados  em  uma
iniciativa humana337.

Finalmente, é assim que se deve compreender uma noção central — mas, ao mesmo tempo,

tão delicada e que já gerou tanta desconfiança em seus leitores — nos últimos textos de Merleau-

Ponty,  a  saber:  a  noção  de  “carne  do  mundo”.  Segundo  Renaud  Barbaras,  essa  generalização

indevida da noção de carne que a estenderia ao mundo teria como consequência ou um monismo

naturalista, na medida em que se perderia a singularidade da minha carne ao fundi-la no anonimato

da carne do mundo, ou um idealismo que, mantendo a singularidade do sujeito e pensando a “carne

do mundo” como mera metáfora, faria prevalecer absolutamente a diferença do sujeito em relação

ao mundo338. Nos dois casos, é o próprio projeto merleau-pontiano que desaba e, com ele, tudo o

que falamos até agora nesse trabalho. Vejamos, porém, se essa noção efetivamente nos coloca diante

de tal impasse339.

Sabe-se que, em Merleau-Ponty, a carne vai designar, em primeiro lugar, a especificidade do

corpo humano em relação ao corpo animal, na medida em que designa a reflexividade do sentir a

partir do célebre exemplo husserliano da mão tocante e tocada. Mas é preciso compreender que tal

reflexividade, enquanto estrutura invisível que configura o corpo humano, é antes de tudo voltada

ao mundo: com efeito, a relação a si passa necessariamente pelo outro de si, o corpo é ao mesmo

tempo sensível e senciente, parte do mundo e abertura a ele, formando, assim, um circuito aberto.

Assim, o “si” se institui  nesse circuito aberto pela reflexão do corpo na medida em que ele é,

enquanto fenômeno especular, instituição de um “dentro” e um “fora” em reversibilidade iminente,

um  visível  e  um  invisível.  Mas  esse  si  não  pode,  evidentemente,  ser  pensado  como  uma

consciência: ele é um campo, generalidade que só se descobre em sua relação com o outro de si —

em suma, diz Larison, ele é uma forma subjetiva que, pela reversibilidade do movimento reflexivo,

emerge do e no próprio sensível: “a forma subjetiva é a que designa ‘aquele a quem algo aparece’

336 Merleau-Ponty, M. La nature, p. 282
337 Id., Résumés…, p. 46
338 Cf. Barbaras, R. Introduction à une phénoménologie de la vie. Paris: Vrin, 2008, pp. 81-2
339 No que se segue em relação à elucidação da noção de carne do mundo, apoiamo-nos inteiramente na esclarecedora

interpretação proposta por Larison em L’Être en forme, pp. 169 et seq. 
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enquanto ela aparece no aparecer desse algo. A carne é, portanto, o  sujeito ativo que depende da

passividade, que é corpo percipiente/invisível ao mesmo tempo que corpo percebido/visível”340. No

entanto, se a carne designa essa forma subjetiva que é estruturação do campo fenomenal e cuja

característica fundamental é a reflexividade, como compreender a extensão dessa noção ao mundo e

a todo o visível sem que isso implique um monismo ou um idealismo ou mesmo um hilozoísmo?

De acordo com Larison, a noção de carne do mundo possui dois sentidos na filosofia de

Merleau-Ponty: um sentido próprio e um sentido figurado. Este é referente às coisas sentidas que

não  possuem de  fato  reflexividade,  mas  que  pertencem à  carne  enquanto  componentes  de  sua

reflexividade,  pois  a  circularidade  da  relação  a  si,  passando  necessariamente  pelo  outro  de  si,

estrutura o campo perceptivo como um todo, sem limites claros entre quem vê e o que é visto.

Como diz Merleau-Ponty, “a carne do sensível, esse grão estreito que detém a exploração, esse

optimum que a termina refletem minha própria encarnação e são sua contrapartida”341. Se a carne é

fenômeno de espelho e a visão é ao mesmo tempo abertura e narcisismo, é porque o circuito aberto

da reflexividade, como vimos, só retorna a si a partir do outro de si: “a carne do mundo é o Ser-

visto, i.e. é um Ser que é eminentemente percipi e é por ela que se pode compreender o percipere:

esse percebido que se chama meu corpo aplicando-se ao resto do percebido,  i.e.,  tratando a si

mesmo como um percebido por si e, portanto, como um percipiente, tudo isso só é possível, no fim

das contas, e só quer dizer alguma coisa porque há o Ser, não o Ser em si, idêntico a si, na noite,

mas o Ser que contém também sua negação, seu percipi”342. Já o sentido próprio está relacionado ao

fato de que a  carne,  enquanto forma subjetiva caracterizada pela  reflexividade,  não se reduz à

“propriedade” do corpo, isto é, não se reduz a um corpo: o que ela designa é a abertura dos corpos

estesiológicos  uns  aos  outros,  constituindo,  assim,  um  mundo  propriamente  humano,  uma

Humanidade que é um ser de horizonte. Vale a pena citar aqui uma longa passagem de Le visible et

l’invisible que é particularmente elucidativa a esse respeito:

Ora, por que essa generalidade que faz a unidade de meu corpo não abriria aos
outros corpos? […] Por que a sinergia não existiria entre diferentes organismos
se ela é possível no interior de cada um deles? Suas paisagens se embaralham,
suas ações e suas paixões se ajustam exatamente: isso é possível desde que se
deixa  de  definir  a  título  primordial  o  sentir  pela  pertença  a  uma  mesma
“consciência”  e,  ao  contrário,  que  o  compreendamos  como  retorno  a  si  do
visível, aderência carnal do senciente ao sentido e do sentido ao senciente. […]

340 Id., Ibid., p. 172. Sobre isso, cf. também Merleau-Ponty, M. Le visible…, p. 298: “Minha invisibilidade para mim
não consiste no fato de que eu seria um espírito, uma ‘consciência’, uma espiritualidade positivos, uma existência
como consciência (i.e. como aparecer-se puro), ela consiste em que eu sou aquele que 1) tem um mundo visível,
i.e. um corpo dimensional e participável 2) i.e. um corpo visível para si mesmo 3) e, portanto, finalmente, uma
presença a si que é ausência a si”.

341 Merleau-Ponty, M. Signes, p. 211
342 Id., Le visible…, p. 299
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Não há aqui problema do  alter ego porque não sou  eu quem vejo, não é  ele
quem vê, uma visibilidade anônima nos habita, uma visão em geral, em virtude
dessa  propriedade  primordial  que  pertence  à  carne  de,  sendo  aqui  e  agora,
irradiar em toda parte e para sempre, de, sendo indivíduo, ser também dimensão
e universal.
Com a reversibilidade do visível e do tangível, o que nos é aberto é, se não ainda
o incorporal, ao menos um ser intercorporal, um domínio presuntivo do visível e
do tangível que se estende para além das coisas que toco e vejo atualmente.
Há um círculo do tocado e  do tocante,  o tocado apreende o tocante;  há um
círculo  do  visível  e  do  vidente,  o  vidente  não  é  sem  existência  visível;  há
inclusive  inscrição  do  tocante  no  visível,  do  vidente  no  tangível  e,
reciprocamente, enfim, há propagação dessas trocas a todos os corpos de mesmo
tipo e de mesmo estilo que eu vejo e toco — e isso pela fundamental fissão ou
segregação do senciente e do sensível que, lateralmente, faz os órgãos de meu
corpo se comunicarem e funda a transitividade de um corpo a outro343.

Assim, o que a carne do mundo em seu sentido próprio designa é o fato de que a estrutura do

espírito  como  reflexão  é  um  modo  da  relação  entre  corpo  e  mundo  e,  igualmente, da

intercorporeidade  com  o  mundo: “na  medida  em  que  o  corpo  estesiológico  torna  possível  a

emergência do corpo propriamente humano em razão do aspecto específico que lhe é ligado, a

saber,  a  reflexividade  do  sentir,  essa  intercorporeidade  não  pode  designar  outra  coisa  que  o

surgimento de uma outra estrutura que se intercala  entre os corpos individuais e que lhes confere

um sentido, assim como o corpo estesiológico o faz em relação a seus órgãos. Essa estrutura pode

ser chamada simplesmente de  mundo:  mundo humano, mundo da vida, mundo da história; esse

mesmo mundo que é,  em outra configuração, Terra ou arca originária e mundo natural”344.  Em

outras palavras, a “carne do mundo” designa a estrutura subjetiva do mundo, a instituição de um

mundo do espírito  no interior do  mundo natural,  como uma nova estrutura  em que os  corpos

estesiológicos  são  momentos  diferenciais,  corpos  humanos no  interior  do  horizonte  do  mundo

humano. Como diz Merleau-Ponty, “portanto, a reflexão é a vinda a si do Ser, Selbstung, através de

um sentir e realização de uma intersubjetividade que é primeiramente intercorporeidade e só se

torna cultura apoiando-se na comunicação sensível — corporal (o corpo como órgão a ser visto).

Por meio disso, há relação não hierárquica, mas lateral ou Ineinander”345. É por isso, enfim, que

Merleau-Ponty pode dizer que “a teoria da carne vai se prolongar em teoria da carne da linguagem e

da carne da história”346.

Portanto, de acordo com o duplo sentido da carne do mundo revela-se o sentido preciso da

“metafísica  da  história”  enquanto  “relações  entre  pessoas  medidas  pelas  coisas”  e ipso  facto

movimento de totalização dialética: a experiência, enquanto sujeito do movimento dialético, é essa

343 Id., Ibid., pp. 184-6
344 Larison, M. Op. cit., p. 179
345 Merleau-Ponty, M. La nature, p. 340
346 Nota inédita apud Robert, F. “Écriture et vérité”, p. 159
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nova  reflexividade  do  visível  que  se  institui  como humanidade,  essa  estrutura  invisível  que  é

história e cultura, da qual os homens individuais são os visíveis: “estamos na humanidade como

horizonte do Ser, porque o horizonte é o que nos circunda, nós não menos que as coisas. Mas é o

horizonte, não a humanidade, que é o ser — Como a humanidade (Menschheit), todo conceito é

primeiramente generalidade de horizonte,  de estilo”347. Daí a contraposição que Merleau-Ponty

estabelece entre sua concepção de história e a de Sartre: “a concepção de história à qual se chegará

não será de modo algum ética como a de Sartre”, concepção ética porque sua filosofia da história

“é, finalmente, uma filosofia da 'praxis individual'”348. Ao contrário, o sujeito da história não é dado,

mas é um sujeito que  se faz nesse movimento de totalização, em que a relação do corpo com o

mundo se supera em direção à relação entre o mundo e cada uma de suas partes — mas, como

vimos, a superação é sempre parcial, pois a totalidade “não é jamais outra coisa que esse processo

sempre retomado e jamais esgotado,  o horizonte de profundidade que excede todas as realizações

parciais, que é inesgotável mas está sempre lá, o fundo de toda visibilidade; um movimento de

elementos contraditórios, subjetivo e circular ou, antes, reversível”349. Desde então, encontramos na

noção  de  carne  do  mundo  o  desdobramento  ontológico  último  da  lógica  da  instituição  como

viragem e reversibilidade entre história pessoal e pública: a carne não é uma propriedade exclusiva

do homem, mas uma forma que ele encarna e que o excede e que, no entanto, precisa dele para se

realizar, de sorte que “é o mundo humano que se desdobra, e não cada um dos indivíduos, mesmo se

ele só pode se desdobrar através de cada um deles — assim como é a estrutura total do corpo que se

desdobra e não cada um de seus órgãos”350.  A história é, enfim, essa estrutura invisível que se

institui  a  partir  da  reflexividade  do  sensível  e  que  é,  portanto,  história  do  Ser  —  já  que  a

reflexividade é um movimento do próprio Ser, sua “vinda a si”, a carne é redobramento do sensível

sobre  si  mesmo —, mas  que  não  nos  conduz  a  um monismo naturalista,  pois  é  precisamente

instituição — e não pode ser entendida fora de seu âmbito —, uma nova dimensão que se abre no

sensível como reflexividade encarnada, “nexus — nem ‘histórico’ nem ‘geográfico’ — da história e

da geologia transcendental, esse mesmo tempo que é espaço, esse mesmo espaço que é tempo, que

terei reencontrado por minha análise do visível e da carne, a  Urstiftung simultânea de tempo e

espaço  que  faz  com  que  haja  uma  paisagem  histórica  e  uma  inscrição  quase  geográfica  da

história”351.  Assim,  podemos  finalmente  compreender  que  a  natureza  e  a  história,  “de  forma

diferente e da mesma forma [autrement et mêmement], recriam a cada instante uma simultaneidade

universal” e que a filosofia consiste em “transportar-se para esse círculo de fogo do visível, do

347 Id., Le visible…, p. 286
348 Id., Ibid, pp. 322, 306
349 Larison, M. Op. cit., p. 296
350 Id., Ibid., p. 180
351 Merleau-Ponty, M. Le visible…, p. 307



140

nomeável, do pensável, em que o ver, o falar, o pensar atuais reatam com todas as visões, todas as

falas, todos os pensamentos que puderam ou poderão jamais ser — entrecruzam-se entre si e com

eles, recriam-se mutuamente e recriam-nos no enrolamento imóvel da Natureza sobre a Natureza e

no enrolamento, semelhante às dobras do mar que se fundem em uma única onda — da história

sobre a história…”352.

352 Id., Notes de cours, p. 375
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Conclusão

“Vieil océan, il n'y aurait rien d'impossible à ce que tu caches

dans ton sein de futures utilités pour l'homme. Tu lui as déjà

donné la baleine. Tu ne laisses pas facilement deviner aux yeux

avides des sciences naturelles les mille secrets de ton intime

organisation: tu es modeste. L'homme se vante sans cesse, et

pour des minuties. Je te salue, vieil océan!” 

(Lautréamont, Les chants de Maldoror)

A “unicidade da história”, o “fundo imemorial do visível”, a “carne do mundo”, a “história

do Ser”, todas essas expressões são ao mesmo tempo muito mais e muito menos do que parecem à

primeira vista. Muito menos: esses termos não resolvem a história e a realidade em uma “harmonia

universal”, não constituem uma “filosofia da história” em seu sentido clássico, deixando-nos com

certo sentimento de decepção. “O quê, diz o entendimento, como Lamiel, é só isso? O ponto mais

alto da razão é constatar esse deslizamento do solo sob nossos passos, nomear pomposamente como

interrogação um estado de estupor contínuo, como investigação um caminho em círculo, como Ser

o que nunca é inteiramente?”353. Mas, ao mesmo tempo, muito mais: é toda a ontologia clássica que

se encontra aqui em xeque e a caminho de uma reformulação radical. Afinal, prossegue Merleau-

Ponty,  “essa  decepção  é  a  do  falso  imaginário,  que  reclama  uma  positividade  que  preencha

exatamente seu vazio”354. Retomemos as linhas gerais de nosso percurso até aqui a fim de explicitar

o que está em jogo nessa reformulação da ontologia anunciada por esses termos.

Vimos que a noção de instituição vem responder ao problema de conjugar gênese e estrutura

na medida em que dá conta de pensar o estabelecimento de dimensões que enformam a experiência

conferindo-lhe historicidade pela estrutura temporal tripartite Ur-, Nach- e Endstiftung. Em outras

palavras, a instituição é o que permite apreender a gênese empírica do transcendental. Isso, por sua

vez, só era possível porque o conceito de Gestalt havia sido renovado por Merleau-Ponty a partir do

conceito saussuriano de estrutura, implicando uma concepção diacrítica do sentido e desdobrando-

se em uma compreensão mais ampla da historicidade envolvendo as ideias de campo, dimensão,

matriz simbólica, nível, pivô enquanto chaves para a elucidação das relações entre o todo e as partes

e o uno e o múltiplo. E era precisamente no interior desse quadro conceitual que a confrontação de

Merleau-Ponty com o relativismo — condensado, nas notas do curso, na figura de Lévi-Strauss —

aparecia em sua forma mais aguda, revelando-o como o avesso do universalismo dogmático — ali,

353 Merleau-Ponty, M. L’œil et l’esprit, p. 92
354 Id., Ibid.
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exemplificado por Hegel. Contra o realismo lévi-straussiano, a filosofia da instituição se lançava a

uma “relativização do relativismo” ao reconfigurar as relações entre universalidade e singularidade

por  meio  da  explicitação  do  duplo  aspecto  da  instituição,  ao  mesmo  tempo  universalizante  e

particularizante, o que permitia pensar a comunicação entre os tempos e as diferentes sociedades

sem recair no realismo ou no idealismo. 

Essa nova maneira de pensar as relações entre universalidade e singularidade,  unidade e

multiplicidade  e  todo  e  partes  significava,  aos  olhos  de  Merleau-Ponty,  pôr  as  bases  de  uma

filosofia dialética e desenvolver a fenomenologia na direção de uma “metafísica da história”. Com

isso,  a  noção de instituição revelava todo seu alcance ontológico,  pois  o que a  dialética vinha

nomear era a experiência como estruturação do Ser como Ser sensível e movimento de totalização

que redefinia as relações entre o infinito e o finito e eternidade e temporalidade, dando a ver o

tempo  próprio  à  instituição  como  circularidade  e  tempo  mítico,  unidade  e  abertura,  ritmo  do

acontecimento do mundo. E isso abria caminho para uma nova compreensão do Absoluto no seio de

uma ontologia indireta, que aparecia como fundo inesgotável sempre em filigrana, à distância e que

não  existe  separadamente  — donde  a  afinidade  com a  filosofia  schellinguiana  e  seu  jogo  de

formação-em-um de  essência  e  forma  que  é  ao  mesmo  tempo  temporalização  e  processão  do

Absoluto, exigindo uma ruptura com a ontologia do objeto e a compreensão de uma história do Ser,

isto é, de um Ser que, rompendo com a ideia de ens realissimum, define-se como transitividade,

explosão perpétua, é ele mesmo historicidade, eclosão e apelo à criação, inscrição que dá a ver a

reversibilidade e a precessão mútua entre o logos do mundo sensível e o logos do mundo cultural,

entre a natureza e a história. Em suma, Ser sensível e polimorfo, instituição e dimensionalidade,

figura sobre fundo, mediação em ato, movimento que institui a equivalência entre sair de si e voltar

a si enquanto é um movimento de Gestaltung, a partir do qual se torna possível compreender a

noção de carne do mundo como emergência do mundo humano no interior do mundo natural, o

tempo em suas diferentes estruturações como expressões de um turbilhão que é temporalização do

próprio Ser, a história como produtividade humana que retoma e desdobra a produtividade natural,

na medida em que há reversibilidade entre Ser e expressão. 

Ora, a hipótese que guiou nosso trabalho era a de que essa reelaboração das ideias de tempo

e história se fazia sob a perspectiva de um debate de fundo com o relativismo e, ao longo de nosso

desenvolvimento, tentamos mostrar como essa questão aparecia em diversos momentos cruciais da

reflexão merleau-pontiana. Desde então, o que se pode concluir — já que é disso que se trata aqui

—  sobre  o  modo  como  Merleau-Ponty  enfrenta  o  problema  do  relativismo  e  de  seu  avesso

simétrico, o dogmatismo?
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Curiosamente,  alguns  críticos  de  Merleau-Ponty  sugerem que  sua  última  filosofia  recai

justamente nisso que o filósofo buscava insistentemente afastar. Em uma crítica já célebre, Jacques

Derrida afirma que, visando pensar o movimento da coincidência com a não-coincidência, Merleau-

Ponty acaba “preferindo sempre, no fim das contas, de fato, a ‘coincidência’ (da coincidência com a

não-coincidência) à ‘não-coincidência’ (da coincidência com a não-coincidência)”355. Retomando

essa crítica derridiana, Roberto Terzi vai estendê-la ao conceito de instituição, sobretudo em seus

desdobramentos últimos nas páginas de  Le visible et l’invisible. Segundo Terzi, em consonância

com as questões levantadas no texto que discutimos no terceiro capítulo, o conceito de instituição

mantém uma pressuposição do sentido que é ao mesmo tempo um pressuposto continuísta, o que só

se agrava posteriormente: 

A riqueza  das  análises  do  curso  de  1954-55,  que  desdobrava  o  papel  da
instituição em seus diferentes níveis, parece desaparecer e, ao contrário, assiste-
se ao que se qualificou como uma ‘ontologização hipostasiante’ da instituição,
que  aparece  aqui  sempre  referida  ao  ser  enquanto  carne  e  a  sua  espaço-
temporalidade originária, a saber, ao elemento oni-englobante de uma ontologia
unitária que abarca todos os domínios da experiência. Assim, essa ontologização
corre  o  risco  de  apagar  as  diferenças  entre  os  múltiplos  níveis  e  formas  da
Stiftung em benefício de sua continuidade356.

Para o comentador, o questionamento desses pressupostos levaria a questionar os limites de uma

fenomenologia  da  instituição:  no  fundo,  esses  pressupostos  de  sentido  e  continuidade  não  são

solidários à tentativa de fenomenologizar a instituição, isto é, “a fenomenalização [não] iria de par

com um ‘fazer sentido’ do que é fenomenalizado, ‘fazer sentido’ que tenderia sempre à continuidade

e à unidade em seu ser-sensato-para-um-eu [être-sensé-pour-un-je]”? E, um pouco mais adiante,

retomando  a  perspectiva  derridiana,  ele  se  pergunta:  “pode-se  manter  em  um  quadro

fenomenológico a possibilidade constitutiva do não-sentido, o ‘sentido transcendental da morte’, a

autonomia radical em relação ao sujeito do instituído como traço sobrevivente? Trata-se de questões

que nos conduziriam, enfim, para além da fenomenologia ou de ‘fenômenos’ paradoxais que nos

convidariam a repensar ou mesmo alargar o próprio conceito de fenomenalidade?”357.

Em uma outra perspectiva, mas mostrando o outro lado da crítica que acabamos de expor,

Luiz  Damon  Moutinho  estabelece  assim  a  diferença  essencial  entre  Lefort  e  Merleau-Ponty,

tomando partido do primeiro contra a insuficiência do segundo:

Merleau-Ponty crê na eternidade, “eternidade existencial”, na permanência da
“carne”: vemos o mundo como no primeiro dia. (Não que, agora como antes,

355 Derrida, J. Le toucher. Jean-Luc Nancy. Paris: Galilée, 2000, p. 239
356 Terzi, R. “Événement, champ, trace: le concept phénoménologique d’institution”. Philosophie, 2016/4, nº 31, p. 63
357 Id., Ibid., pp. 67-8
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vejamos todo o mundo, ainda assim é o mesmo mundo, igual e diferente.) Em
suma, Merleau-Ponty crê na história — claro que, do mundo, da natureza, à
história, há um passo, mas lá, como aqui, há permanência. Lefort rompe com a
história. Ele dá um salto para fora da história. Quer dizer, um salto para fora do
que agora lhe aparece como um plano puramente social. A história preserva esse
compromisso:  Merleau-Ponty  não  conserva  mais  a  ideia  de  curso  único,
certamente (essa ideia guarda compromissos demais, preserva o universal), mas,
se não conserva o curso único, conserva ainda a história, agora entendida a partir
da ideia  de reversibilidade:  esta  é  um meio  para  afirmar,  a  um só tempo, a
pluralidade  e  assegurar  que essa  pluralidade  se  mantenha  coesa,  unidas  pela
carne  única.  É por isso  que Merleau-Ponty  vai  permanecer  “relativista” (por
causa  da  pluralidade),  sem  poder  admitir  clivagem entre  democracia  e
totalitarismo358.

Ora, nos dois casos, parece-nos que o cerne do problema está na compreensão quase monista

do conceito de carne, que faria dele algo como uma solução ontológica mágica em que todas as

dimensões da experiência se encontrariam de partida reconciliadas. Como vimos, seguindo a leitura

de  Larison,  a  carne  não  designa  nada  além  de  uma  forma que  faz  parte  da  estruturação  da

experiência359 e  a  carne  do  mundo,  como  emergência  do  mundo  humano,  não  implica  uma

homogeneidade ontológica — isto é, um monismo —, mas um Ser único que é diferenciação e,

portanto, unidade  e multiplicidade, em que elementos heterogêneos se abrem uns aos outros pela

metaforicidade  originária  do  Ser  que  impede  a  cristalização  de  cada  um  deles  em  uma

individualidade  espaço-temporal  absolutamente  fechada.  Mais  uma  vez,  é  a  imbricação  entre

instituição e dialética que permite compreender que não há escolha ou “preferência”, ainda que de

fato,  entre  a  continuidade  e  a  descontinuidade:  se  a  instituição  se  desdobra  na  compreensão

merleau-pontiana  da  dialética  e  esta,  enquanto  estruturação da  experiência,  na compreensão da

carne e da carne do mundo, resta que é ainda aos quadros da instituição que a dialética reenvia.

Como diz David Belot, “pode-se igualmente dizer que as diferentes instituições são o pivô de tantas

dialéticas parciais, mas que não há nenhum horizonte de todas as instituições, ou que o  meio da

instituição é o que dá o quadro a toda dialética, e que, portanto, não cabe pensar que se possa

recuperar in fine o sentido da troca dialética entre o particular e o universal, uma vez que a dupla

dimensão particularizante e  universalizante da instituição é precisamente o meio da história”360.

Assim, se a comunicação entre os tempos e as sociedades de fato reenvia a um solo comum, esse

solo é mais o que sustenta ontologicamente sua possibilidade do que a garantia de sua efetuação: o

358 Moutinho, L. D. S. “Lefort para além de Merleau-Ponty”. Discurso, v. 48, n. 1, 2018, p. 52
359 Cf. Larison, M. Op. cit., p 289: “O fenômeno é intencional, pois a forma é intencional e é sempre referida a uma

norma que a organiza e não a uma consciência. O sujeito que tem consciência instituindo uma figura sobre um
fundo não é nem o organismo nem o aparelho psíquico, mas é uma estrutura composta de diversos elementos (um
organismo, um aparelho psíquico, uma cultura,  uma história,  um lugar) e que não se situa em nenhum desses
elementos isoladamente, mas na charneira que os une e que pode-se chamar de ‘sujeito’. Em suma, o corpo é uma
forma, ter consciência é uma forma e o campo perceptivo é igualmente uma forma”.

360 Belot, D. “L’illusion historique. Autor des Aventures de la dialectique”. Chiasmi international, 4, 2002, p. 303
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que Merleau-Ponty retinha de Weber e Febvre era precisamente o fato de que essa comunicação

deveria ser conquistada em uma operação de compreensão que dependia de nosso interesse pelo

passado,  de nosso esforço por  recuperá-lo em sua  verdade e,  mais  que  isso,  de nossa própria

inscrição histórica361.  Mas,  se essa comunicação é possível,  ela não significa uma coincidência

entre o historiador ou o antropólogo e seu objeto, visto que nenhum dos dois coincide consigo

mesmo. Desde então, como vimos ao discutir a ideia de “história pública”, não cabe falar em um

pressuposto continuísta que excluiria a possibilidade do não-sentido, visto que a continuidade da

instituição depende essencialmente de suas retomadas, ela visa “seu” público, sem o qual ela estaria

condenada à dissolução — de modo que o “sentido transcendental da morte” de que fala Derrida

não é,  de modo algum, estranho à filosofia merleau-pontiana da instituição.  E isso, finalmente,

porque a instituição não designa um objeto da experiência, mas uma de suas dimensões invisíveis e

estruturais,  de  modo que ela  está  relacionada,  precisamente,  a  um alargamento  do conceito  de

fenomenalidade na medida em que o sentido perceptivo é écart, diferença e negatividade e que “o

mundo é uma cariátide do vazio”362.

No entanto, isso não nos leva justamente ao relativismo acusado por Moutinho? Não, se

entendermos por relativismo aquele avesso do dogmatismo que, situando-se no ponto de vista do

observador universal e pressupondo uma racionalidade absoluta, consiste em considerar todas as

formações  históricas  como  equivalentes.  Sim,  se  entendermos  por  esse  termo  o  relativismo

“relativizado”, superação daquele outro relativismo cuja possibilidade Merleau-Ponty entrevia em

Weber  e  Febvre  e  em  nome  do  qual  criticava  Lévi-Strauss.  A crítica  de  Merleau-Ponty  ao

relativismo,  como  vimos,  consistia  no  fato  de  que  este  não  era  suficientemente  radical,

permanecendo preso na ontologia clássica e revertendo-se em seu oposto complementar — e era

isso que aparecia de modo claro nos dois momentos da crítica ao estruturalismo lévi-straussiano,

isto é, na passagem de Race et histoire a Les structures élémentaires de la parenté. Ora, mas isso

significa que tal  crítica só pode ser consequente se não recair  no avesso do relativismo. Desse

modo,  o relativismo merleau-pontiano não se confunde com nenhuma forma de niilismo, cujos

361 Algo muito próximo se exprime no belo texto de Nicole Loraux “Elogio do anacronismo em história” in A tragédia
de Atenas.  São Paulo:  Loyola,  2009,  especialmente  p.  192:  “Pouco a  pouco,  e  cada  vez mais,  comecei  a  me
interrogar. A me perguntar de onde nós falávamos, nós que pensávamos restituir os gregos ao seu próprio discurso,
como podíamos pôr a nós mesmos entre parênteses para produzir enunciados do tipo ‘a cidade grega é…’, ‘o
homem grego pensa…’,  por  qual  milagre  […] podíamos  ter  assim acesso,  sem mediação,  diretamente  e  sem
distorção, aos pensamentos do homem grego? Pensei, então, que para poder penetrar nas categorias gregas seria
preciso que partilhássemos alguma coisa — ainda que só um pouco — de seus sentimentos e pensamentos. Mas
isso supunha também que não se abolissem inúmeras leituras que, vindas deles até nós, haviam sido feitas sobre a
Grécia antiga, pois essas leituras, como as de Nietzsche e Freud, não poderíamos nos contentar em tratá-las com o
silêncio,  porque  são  parte  integrante  de  uma  tradição  sedimentada  que  age  em  nós,  sem  que  sequer  nos
apercebamos. / O encantamento havia se rompido. E começava, penso eu, a reflexão propriamente histórica”.

362 Merleau-Ponty, M. La nature, p. 290
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pressupostos  positivistas  já  indicamos  acima,  mas  é  a  filosofia  como  “verdade  militante”363,

arqueologia do solo inesgotável, reflexão circular que permanece sempre interrogação e que toma a

si  mesma como problema364,  sabe-se reflexão sobre um irrefletido e não cai  nas armadilhas do

“falso  imaginário”  esperando  uma  positividade  que  preencha  exatamente  seu  vazio,  mas,  ao

contrário, redescobre como seu domínio “esse círculo, esse nó, essa relação de Ineinander entre o si

e as coisas, entre mim e outrem, entre o visível e o invisível, a animação do ser pelo nada e do nada

pelo ser, essas inversões que são passagens, esses desenvolvimentos que abrem subitamente uma

outra dimensão, essa meada que sempre esteve emaranhada, esse tecido sem costura e que não é

feito de um único fio”365.

363 Id., Notes de cours sur…, p. 80
364 Em alguma medida, pode-se dizer que o relativismo merleau-pontiano se aproxima daquilo que, em outro contexto,

Pierre  Bourdieu  chamará  de  reflexividade, o  que  tornaria  possível  “renunciar  ao  absolutismo  do  objetivismo
clássico sem se condenar ao relativismo” (Bourdieu, P. Méditations pascaliennes. Paris: Seuil, 2003, p. 173) e pôr o
problema das relações entre verdade e história “começando, como nunca deixei de repetir, por recusar os dois
termos da alternativa comumente admitida,  de um lado o absolutismo logicista  que pretende dar  fundamentos
lógicos a priori ao conhecimento científico, de outro lado o relativismo historicista” (Id., Science de la science et
réflexivité. Paris: Raisons d’agir, 2001, p. 152).

365 Merleau-Ponty, M. Notes de cours, p. 366
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