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RESUMO:

O trabalho dissertativo aborda os mais representativos marcos da recepção do pen-

samento do filósofo Barukh de Spinoza no Brasil. Tal recepção não foi realizada

apenas por acadêmicos da filosofia. Dentre os elencados, eles não são nem mesmo

a maioria. Hoje, esta recepção possui doze décadas de história, abarcando diferen-

tes momentos da vida intelectual nacional. As diferentes realidades e suas trans-

formações – no âmbito acadêmico e cultural –, pelas quais o país passou, implicam

diretamente naquilo que é publicado e também no provável público para o qual

se destina. Este trabalho contextualiza a realidade na qual cada obra foi escrita.

Quanto mais antiga é a obra, maior é a preocupação com o contexto no qual ela

se deu. Neste percurso histórico vemos a construção do campo acadêmico nacio-

nal. Vemos assim uma produção filosófica anterior à própria academia. Também há

nestas páginas a tentativa de olhar para o público interessado. Estando a leitura no

lugar de onde não se ecoa, esta dissertação apenas consegue apresentar indícios

sobre a massa crítica. O apelo à realidade das editoras é apenas uma tentativa de

fornecer pistas sobre a existência de possíveis leitores.
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