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Título: A Primeira Filosofia de Merleau-Ponty 

 

I -  OBJETIVOS 

 

 Este curso pretende analisar alguns dos principais temas da primeira 

filosofia de Merleau-Ponty. Como expressão desta primeira fase de sua 

doutrina, compreende-se aqui os textos situados no período entre A Estrutura 

do Comportamento e A Prosa do mundo, quando sua filosofia se constitui no 

interior do paradigma fenomenológico, ainda não inflexionado pela filosofia da 

diferença oriunda de sua reflexão sobre a linguística. O propósito do curso é 

reconstituir o rosto deste primeiro período, inventariando também as 

dificuldades que estarão na origem da posterior transformação da doutrina, 

quando se pretenderá abdicar ao modelo da filosofia da consciência, 

predominante no primeiro período da obra merleau-pontyana. 

 

II - CONTEÚDO 

 

1. Primeira formulação da “crise da razão”: as antinomias do pensamento 

contemporâeno. 

2. Crise da razão e crise das categorias da filosofia tradicional. 
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3. A palavra de ordem “vers le concret”: levar a experiência à expressão. 

4. Mundo objetivo e experiência pré-objetiva.  

5. Percepção, linguagem e corpo próprio: experiência e expressão. 

6. Subjetividade e temporalidade. 

7. A liberdade possível. 

8. Dificuldades do ponto de fuga chamado “existência”.  

9. Segunda formulação da “crise da razão” 

 

III - MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Aulas expositivas, análise e discussão de textos 

 

IV - ATIVIDADES DISCENTES 

 

Leitura e análise dos textos indicados na bibliografia. 

 

V - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. 

 

Dissertação individual sobre tema a ser apresentado em classe.  

Época e critérios de recuperação: a combinar 

 

VI - BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

Merleau-Ponty, M., La structure du comportement, Paris, PUF, 1942 

_______________  Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945. 

_______________ Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1948. 

_______________ Eloge de la philosophie, Paris, Gallimard, 1953. 

_______________ Signes, Paris, Gallimard, 1960.  

Os textos complementares serão apresentados no decorrer do curso. 


