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 Sobre o livro 

O infortúnio que levou à morte de Merleau-Ponty, 

interrompendo abruptamente os seus trabalhos, não 

impediu que a sua obra tenha vindo a ganhar 

crescente influência. Com retorno da fenomenologia, 

passada a maré estruturalista que tudo submergiu nos 

anos 60 e 70, redescobre-se a voz original e única de 

Merleau Ponty, de que o livro O Olho e o Espírito é 

testemunho exemplar. A relação do homem com a 

Natureza e com  os outros passa pelo ver, mostrando 

Merleau-Ponty, que fala da loucura da visão, que este 

é enigmático, que está aquém das formas com que 

queremos dominar a visão ou das próprias obras da 

visão. Revisitando a paisagem de Cézanne, Merleau-

Ponty, neste livro, interroga a visão e pondera a 

pintura, o acto de pintar, metamorfose das formas e 

cores naturais nas cores e formas estéticas de um 

quadro, de um desenho... 

 

Sobre o autor 

Maurice Merleau-Ponty, filósofo da geração de Camus 

ou de Sartre com quem criou a influente revista Les 

Temps Modernes, está de volta, não tanto pelo actual 

retorno da fenomenologia de que foi praticante e teórico 

exímio, como pela originalidade da sua obra. Desde 

1942, em que publica A Estrutura do Comportamento, 

até à sua morte em 1961, ano em que saiu O Olho e o 

Espírito, a sua obra desdobra-se pela teoria 

fenomenológica, a política e a estética. Dos seus títulos 

destacaremos: Fenomenologia da Percepção (1945), 

Humanismo e Terror (1947), Sentido e Não-Sentido 

(1948), As Aventuras da Dialéctica (1955), Signos 

(1955). A estes tem de se acrescentar dois livros 

póstumos, preparados por Claude Lefort: O Visível e o 

Invisível (1964) e A Prosa do Mundo (1969). 

 

Destaques 

Um importante ensaio filosófico sobre a visão e a pintura. 
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