
 

 

UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL: FACULDADE DE FILOSOFIA - FAFIL 

NOME DA DISCIPLINA: Tópicos de Fiosofia Moderna I - FAF0127: Filosofia e Vida em 

Espinosa 

CURSO: FILOSOFIA (4
as.

-feiras; noturno) 

ANO: 2022/02 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: CRISTIANO NOVAES DE REZENDE 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas aula  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas  

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS (se houver): Não 

RECOMENDAÇÕES: (1) Espera-se que os/as estudantes disponham de ao menos 2 horas 

semanais, fora do horário de aula, para a realização das leituras. (2) Exige-se que os/as estudantes 

compareçam à aula já havendo lido a bibliografia a ser discutida em cada ocasião. 

 

EMENTA: O curso se propõe a desenvolver tópicos de história da filosofia moderna, a partir de 
textos clássicos pertinentes, de acordo com as pesquisas em andamento na Faculdade de Filosofia. 

. 
 

I – OBJETIVO GERAL: Compreender por que, desde o século XVII, a vida do filósofo íbero-

holandês Bento Espinosa foi considerada tanto como uma chave de acesso ao seu sistema 

filosófico quanto uma espécie de contraponto eticamente louvável às suas teses que, por séculos, 

foram qualificadas como abominações perturbadoras da tradição filosófica e teológica judaico-

cristã (sc. Espinosa como o Ateu Virtuoso). 

 

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

A) Apresentar as biografias históricas de Espinosa. 

B) Apresentar a mais recente, completa e metodologicamente rigorosa biografia de 

Espinosa, elaborada por Steven Nadler em 2001, posteriormente revista e ampliada 

na 2ª ed. de 2022. 

C) Discutir as relações entre a vida de Espinosa e a filosofia de Espinosa. 

D) Discutir, em geral, a questão metodológica da distinção entre análise histórica 

(supostamente externa) e análise lógico-estrutural (supostamente interna) dos 

sistemas filosóficos.  

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 -Jelles: prefácio das Opera Posthuma (1677) 

2- Bayle: o verbete Spinoza no Dictionaire (1697 – 1702) 

3- Kortholt: o Prefácio ao De Tribus Inpostoribus (1700) 

4- Colerus: Breve mas fidedigna biografia de Benedictus de Spinoza (1705) 

5- Lucas: A Vida de Spinoza (1719) 

6- Nadler: Spinoza – Uma Vida (2001; 2022) 

 

 

IV – METODOLOGIA: Aulas expositivas acompanhadas de discussões concernentes aos temas 

abordados em cada sessão. Seminários e atividades complementares (leitura da bibliografia, tarefas 

adicionais). 

 



 

 

V – AVALIAÇÃO: 1 seminário, em grupo ou individual, a depender da quantidade de estudantes 

em sala (N1), e um trabalho dissertativo individual (N2), sobre tema pertinente ao campo de debate 

construído coletivamente ao longo das aulas. O seminário terá peso 1 e o trabalho terá peso 2. A 

Média final (MF) será a média ponderada de N1 e N2: [N1+(2*N2)]/3 = MF.  

 

Critérios empregados em todas as avaliações: (i) pertinência e relevância das participações, 

respostas ou análises relativamente ao assunto estudado nesta disciplina; (ii) mobilização adequada 

da bibliografia aqui indicada; (iii) consistência interna, exatidão e rigor argumentativo dos discursos 

(orais ou escritos) produzidos pelo/a estudante; (iv) autonomia e originalidade na assimilação e 

reelaboração própria dos conteúdos pelo/a estudante; (v) uso correto da língua portuguesa; (vi) 

idoneidade na produção do material a ser avaliado (OBS: qualquer forma de plágio implicará 

liminar e sumariamente a não-avaliação do material pelo professor e a atribuição de nota zero ao 

aluno). 

 

VI.  BIBLIOGRAFIA 

 

a) BÁSICA 

1. ANÔNIMO DO SÉC. XVIII. A Vida e o Espírito de Baruch de Espinosa. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007. 

 

2. DOMÍNGUEZ, A.  Biografias de Spinoza in Spinoza – Obras Completas y Biografias. Madrid: 

Vive Libro, 2018. 

 

 

3. NADLER, S. Espinosa – Vida E Obra. Trad. J. Espadeiro Martins. Mem Martins: Publicações 

Europa-América, 2003. 

 

4. ________. Spinoza – A Life. Cambridge:  Cambridge University Press; 2nd Revised ed. 

2022. 

 

b) COMPLEMENTAR 

1. CHAUÍ, M. Espinosa – Uma filosofia da Liberdade. São Paulo: Ed. Moderna, 1995. 

2. GLEIZER, M. A. Espinosa e a afetividade humana. Rio de Janeiro: Zahar Ed. 2005. 

3. ___________.  Lições Introdutórias à Ética De Espinosa. Rio de Janeiro: Via Verita, 

2015. 

4. NADLER, S. Um Livro Forjado no Inferno - o Tratado Escandaloso de Espinosa e o 

Nascimento da Era Secular. São Paulo: Três Estrelas,  2013. 

https://www.estantevirtual.com.br/livros/anonimo-do-sec-xviii

