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Tema: Deleuze, leitor de Nietzsche
Objetivo:

Acompanhar a leitura singular feita por Gilles Deleuze do pensamento de
Nietzsche a partir do livro Nietzsche e a filosofia. Trata-se de apreender o
“método” utilizado por Deleuze na sua interpretação dos textos
nietzschianos, ressaltando suas inflexões próprias, cotejando com leituras
discrepantes, assim como com a obra de Nietzsche. Assim, o curso também
deve servir como uma introdução à filosofia de Deleuze, bem como ao viés
nietzschiano que o atravessa e se prolonga em outros livros seus, sobretudo
Diferença e repetição e O que é a filosofia.
Conteúdo:

I- O trágico
O problema da existência; existência e inocência; o trágico contra o
niilismo

II- Ativo e reativo
O corpo; a distinção das forças; ação e reação, afirmação e negação; a
vontade de poder; o problema do eterno retorno

III- A crítica
O método de Nietzsche; vontade, criação e alegria; o conceito de verdade;
o pensamento e a vida; a nova imagem do pensamento

IV- Do ressentimento à má consciência
Princípio e tipologia do ressentimento; o sacerdote judaico; a má
consciência; o problema da dor; o sacerdote cristão; pré-histórico, histórico,
pós-histórico.

V- O além-do-homem
O niilismo; Deus está morto; Nietzsche e a dialética; teoria do homem
superior; o homem como essencialmente “reativo”; niilismo e trasmutação;
o ser como seleção
VI – Filosofia da diferença
Crítica da representação; a ilusão do negativo; a diferença em si mesma; as
três sínteses do tempo; o eterno retorno da diferença
VII – Estatuto da filosofia
O que é um conceito; o plano de imanência; os personagens conceituais; do
caos ao cérebro
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