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OBJETIVOS

Descontinuidade, experimentalismo e crítica. Eis algumas das características que
aproximam a forma de escrita fragmentária da forma ensaística. O objetivo desse
curso será examinar o enraizamento da forma contemporânea do ensaio na forma
moderna do fragmento. Se Walter Benjamin foi o mestre insuperável no ofício da
escrita ensaística, conforme observou Theodor Adorno, esse seu estilo deveu-se,
em grande medida, ao contato íntimo que teve com a arte da escrita fragmentária
dos primeiros românticos alemães, especialmente Friedrich Schlegel e Novalis. O
Romantismo opunha o fragmento ao sistema prezado pelo Idealismo (Hegel, por
exemplo) já na virada do século XVIII para o XIX. O ensaio fará igual no século
XX. Adorno apontou essa continuidade entre o fragmento e ensaio, mas ninguém
a radicalizou tanto quanto Benjamin. O motivo filosófico fundamental em jogo é
o da relação entre parte e todo, singular e universal, a ser enfrentada na dimensão
concreta da linguagem como escrita. Nos termos de João Barrento, o ensaio é um
“gênero intranquilo”. Ele busca menos a completude total do sistema do que uma
reflexão infinita enquanto forma por excelência do filosofar.

EMENTA

Estudo de textos e autores de correntes do pensamento contemporâneo relevantes
para as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação.

(catálogo/site)

PROGRAMA

O programa do curso será dividido em duas partes. Na primeira, será examinada
a forma do fragmento no interior do contexto filosófico do Romantismo alemão,
mais especificamente, do grupo de Iena capitaneado pelos irmãos Schlegel e por
Novalis. Na segunda parte, dando prosseguimento, será abordada a retomada dos
motivos filosóficos do fragmento moderno através da forma do ensaio no século
XX, com destaque para como isso ocorreu nos escritos de Walter Benjamin. Para
compreender melhor a recusa comum ao sistema feita pela forma do fragmento e
pela forma do ensaio, tendo em vista o problema filosófico da parte e do todo, da
incompletude e da consumação, serão levadas em conta, ainda, as considerações
a esse respeito de Theodor Adorno; Maurice Blanchot; Philippe Lacoue-Labarthe
e Jean-Luc Nancy; e João Barrento. O programa básico do curso será o estudo:
1. da forma moderna do fragmento no Romantismo alemão;
2. da forma contemporânea do ensaio em Walter Benjamin.

AVALIAÇÃO

A avaliação será composta por um trabalho final escrito.
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