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Este curso será dedicado a uma leitura das cartas de Spinoza de acordo com os princípios
da leitura pragmática. Ao estudar as trocas de Spinoza com Boyle, Van Blyenbergh,
Meyer, De Vries, Jellesz, Tschirnhaus, analisaremos os textos mais famosos de Spinoza
para tentarmos abrir novas perspectivas.
A história pragmática da filosofia considera que seus objetos filosóficos não são
pensamentos, mas textos; e que o estudo desses textos não deve ser imediatamente ligado a
sua "atualização", mas bem a compreensão de seu significado. Ora, o uso de um conceito
depende dos horizontes filosóficos que exigiram seu nascimento. Portanto, a abordagem
pragmática também supõe que o significado da filosofia deve ser concebido como um ato
de deslocamento, que supõe definir não apenas posições, mas a dinâmica através da qual o
pensamento é definido. São essas dinâmicas conceituais, mas também afetivas, sociais,
literárias, etc., que pretendemos estudar.

EMENTA

PROGRAMA

Estudaremos uma seleção das cartas do filósofo, entendendo-as como atos de fala, que
correspondem a uma dada situação no tempo, e a um estado determinado (e muitas vezes
temporário, em qualquer caso, identificável) de seu pensamento.
Nosso objetivo não será, portanto, propor uma nova leitura capaz de renovar em
profundidade a interpretação dos textos deixada por Gilles Deleuze e outros, mas também
desenvolver uma nova teoria da história da filosofia.

Cartas 19-23, 30-33, 34-36, 37, 42-43, 51-56
Este curso vai ser dado em sessões intensivas na quartas, quintas e sextas, 16h-19h, entre o
dia 7 de novembro e 14 de dezembro

AVALIAÇÃO

CATEGORIA III

BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

SPINOZA, B. de, Obras completas II. Correspondência completa, Perspectiva, 2014.
SPINOZA, B. de, Correspondance, GF, 2010.
DELEUZE, G., Filosofia prática, Escuta, 2002.

ISRAEL, J., Illuminismo Radical, Madras, 2009.
ROVERE, M., Le Clan Spinoza, Flammarion, 2017.
MELAMED, Y. (ed.). The Young Spinoza. A Metaphysician in the Making, Oxford
University Press, 2015.

