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RESUMO

ALMEIDA, Cátia Cristina Benevenuto. As marcas corporais e a superstição em
Espinosa. 2011. 122 f. dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
Esta pesquisa destina-se ao estudo das marcas corporais deixadas das relações entre os corpos.
Procuraremos refletir, sobretudo, sobre as impressões corporais que se direcionam aos
dogmas, crenças e preconceitos que se traduzem em superstição. Todavia, não partiremos para
uma análise exaustiva da superstição, enquanto um conjunto de crenças e rituais que estão
embasados em preceitos outorgados pela exterioridade. Nossa intenção segue além dos
ditames da exterioridade. Priorizamos refletir, sobretudo, acerca do corpo, ou seja, de um
corpo que é naturalmente disposto, favorável em acolher e manter a superstição e suas
articulações. Buscaremos ainda compreender os mecanismos que permitem que esse corpo se
condicione mais facilmente aos ditames ou as regras de uma crença. Contudo, procuraremos
pelas raízes da superstição e para isso nos embrenharemos no que há de mais profundo na
vida dos corpos.

Palavras chaves: corpos, relações, marcas corporais, superstição.
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RÉSUMÉ

ALMEIDA, Cátia Cristina Benevenuto. Les marques du corps et de la superstition
chez Espinosa. 2011. 122 f. dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
Cette recherche se destine à l'étude des marques corporelles laissées des relations entre les
corps. Nous chercherons à réfléchir, surtout sur les impressions du corps qui sont dirigés vers
les dogmes, les préjugés et les croyances qui se traduisent dans la superstition. Toutefois, nous
ne partirons pas pour une analyse exhaustive de la superstition, comme un ensemble de
croyances et de rituels qui sont ancrés dans les préceptes accordée par externals. Notre
intention va au-delà des exigences de l'externalité. Prioriser reflètent, avant tout, sur le corps,
c'est à dire, un corps qui est naturellement disposé, accueillir favorablement et de maintenir la
superstition et leurs articulations. Nous chercherons à mieux comprendre les mécanismes qui
permettent au corps à l'état plus facilement aux diktats ou les règles d'une croyance.
Cependant, nous allons rechercher les racines de la superstition et vers lequel nous vautrer
dans ce qui est plus profonde dans la vie des corps.

Mots clés : corps, relations, marques corporelles, superstition.
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Nota preliminar

Em todo o texto, nós seguimos a edição bilingue da Ética, frequentemente, a tradução
de Tomaz Tadeu – SPINOZA. Ethica. Latim-português. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
Para eventual consulta sobre termos em latim do Teológico-Político, utilizamos o texto latino
original do Tratado Teológico-Político, edição Gebhardt: SPINOZA. OPERA. Im Auftrag de
Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Carl Gebhardt. Heidelbergue:
Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1972, a citação será seguida da indicação do texto
original.
Utilizamos as seguintes edições de referência: 1) para o Breve Tratado, SPINOZA.
Tratado Breve. Tradução, introdução e notas de Atilano Dominguez. Madrid: Alianza
Editorial, 1990; 2) para o Tratado Da Reforma da Inteligência, ESPINOSA. Tratado da
Reforma da Inteligência. Tradução, introdução e notas de Lívio Teixeira. São Paulo. Cia
Editorial Nacional, 2004; 3) para o Tratado Teológico-Político, ESPINOSA. Tratado
Teológico-Político. Tradução, introdução e notas de Lívio Teixeira. São Paulo. Martins
Fontes, 2004; 4) para o Tratado Político, ESPINOSA. Tratado Político.Tradução, introdução
e notas de Diogo Pires Aurélio. Revisão: Homero Santiago. São Paulo. Martins Fontes, 2009;
5) Correspondencia. SPINOZA. Correspondencia. Tradução, introdução e notas de Atilano
Dominguez. Madrid. Alianza Editorial, 1988. Quanto aos textos em língua estrangeira,
algumas passagens citadas foram traduzidas por nós mesmos, e não terão a indicação
“tradução nossa” ao final de cada passagem.

Siglas para as obras de Espinosa

E Ética demonstrada segundo a ordem geométrica – Ethica ordine gemetrico
demonstrata
KV Breve Tratado, Tratado Breve
TRE Tratado da Reforma Da Inteligência
Correspondencia Cartas
TTP Tratado teológico-político
TTP Edição Gebhardt, Tractatus theologico-politicus
TP Tratado Político
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Siglas e abreviações indicativas da Ética

Ap. Apêndice (Parte I)
ax. Axioma
cor. Corolário
def. Definição
dem. Demonstração
esc. Escólio
expl. Explicação
prop. Proposição
pref. Prefácios

Formas de citação (exemplos)

E III, 56 esc. Ética, Parte III, proposição56, escólio
Correspondencia 25 Carta, 25
TRE §57 Tratado da Reforma da Inteligência, parágrafo 57
TP I, 6, p. 85 Tratado Político, Capítulo 1, parágrafo 6, página da edição de referência
TTP, pref. §4, p. 3
edição de referência

Tratado Teológico-Político, Prefácio, parágrafo 4, página da
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