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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho propõe através da leitura interativa do livro, 

“Deleuze Devorador de Spinoza - Teoria dos Afectos e Educação”, autor Henrique 

Lafelice, em justaposição com a teoria da angústia de Freud a fim de obter 

subsídios, para com isto, elaborar considerações dessa metapsicologia. Em seguida 

apresentar um breve resumo do livro proposto, de forma a elucidar o trabalho e ao 

mesmo tempo extrair informações que possam fomentar considerações no decorrer 

deste estudo. Posteriormente no segundo tópico através do resumo elaborado, 

discutir de forma expositiva e entrecruzada, os pontos convergentes entre a teoria 

dos afectos na filosofia e a teoria da angustia na psicanálise. O método cientifico 

utilizado foi através da pesquisa bibliográfica. Diante disso o presente trabalho 

resultou igualar a “pulsão e potência” como conceitos através dos quais se expressa 

a individuação de singularidade do sujeito.  

 

Palavras Chave: Psicanálise, Filosofia, Angústia, Afectos, Potência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The objective of this work is to propose, through the interactive reading of 

the book, "Deleuze Devourador de Spinoza - Theory of Affects and Education", 

author Henrique Lafelice, in juxtaposition with Freud's theory of anguish in order to 

obtain subsidies, of this metapsychology. Then present a brief summary of the 

proposed book, in order to elucidate the work and at the same time extract 

information that may foster considerations in the course of this study. Later on in the 

second topic through the elaborated summary, discuss in an expositive and 

intertwined way, the converging points between the theory of affections in philosophy 

and the theory of anguish in psychoanalysis. The scientific method used was through 

bibliographic research. In the face of this the present work resulted to equate "drive 

and power" as concepts through which the individuation of singularity of the subject is 

expressed. 

 

Keywords: Psychoanalysis, Philosophy, Anguish, Affect, Power. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Deparamo-nos diante de dois grandes nomes da história, sendo primeiro o 

filósofo, Gilles Deleuze - nascido em Paris, 18 de janeiro de 1925, falecido em 4 de 

novembro de 1995. Segundo historiadores, evidencia seu trabalho por monografias 

interpretando filósofos modernos tais como: Baruch Spinoza, Gotfried Wilhelm 

Leibniz, David Hume, Immanuel Kant, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Henri Bergson, 

Michel Foucault.  Contempla ainda interpretações de obras de artistas tais como: 

Marcel Proust, Franz Kafka e Francis Bacon - pintor moderno, não o filósofo 

renascentista, e temas filosóficos ecléticos fundamentados na produção de 

conceitos.  

O segundo, Sigmund Schlomo Freud, mais conhecido como Sigmund Freud, 

considerado o pai da psicanálise, nascido em uma família judaica, em Freiberg in 

Morávia, 6 de maio de 1856, falecido 23 de setembro de 1939. Médico neurologista 

desenvolveu a psicanálise, uma original teoria da dinâmica e funcionamento da 

mente humana e um método exploratório de sua estrutura, destinado a tratar os 

comportamentos considerados compulsivos e muitas doenças de natureza psíquica, 

supostamente sem motivação orgânica. Considerando estudos de várias fontes, 

elaborou sua teoria, sendo que o fez principalmente a partir das descobertas do 

médico austríaco Josef Breuer, além de considerar como basilar a doutrina platônica 

e o pensamento filosófico de Schopenhauer. 

O primeiro, Deleuze, evidencia com efeito, sua obra sendo uma filosofia 

da imanência absoluta, ou seja, sem ambiente para o transcendente, negação ou 

falta, postulando uma "conspiração de afectos", uma "cultura da alegria", uma 

"denúncia radical do poder". Asseverando a vida e a pura afirmação da imanência, 

como saída das fronteiras do sujeito. Árduo leitor de Spinoza apresenta-o como o 

príncipe dos filósofos, criador da ética da potencia que vai de encontro com todas as 

diferentes formas de filosofia moral, baseadas na obrigação, no dever e na culpa. 

Contudo, será na sua tese complementar de doutorado, concluída em 1968 e 

intitulada Spinoza et le problème de l´expression, que Gilles Deleuze haverá de se  

dedicar a uma forma mais sistemática à filosofia de Espinosa. 

O segundo, Sigmund Freud, tornou-se especialista em doenças nervosas e 

criou uma nova teoria, a qual estabelecia que pessoas que ficavam com a mente 

doente eram aquelas que não externavam seus sentimentos.  
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Segundo Freud, esse individuo tinha a capacidade de fechar de tal maneira 

os sentimentos dentro de sua mente, que, após algum tempo, esquecia-se da 

existência dos mesmos. Decidiu tratar esses casos através da interpretação dos 

sonhos e também através do método da associação livre.  

Com este método, Freud era capaz de desvendar os sentimentos 

“reprimidos", ou seja, aqueles sentimentos que seus pacientes guardavam somente 

para si. Após desvendá-los, Freud os estimulava a colocarem esses sentimentos 

para fora. Desta forma, ele conseguiu curar muitas doenças e transtornos mentais. 

Assim sendo, considerando Freud pai da psicanálise, criador da teoria da 

angústia e Deleuze árduo leitor de Spinoza, criador da ética da potência que vai de 

encontro com todas as diferentes formas de filosofia moral, surge à pergunta: 

Poderíamos relacionar suas obras, no sentido de estuda-las em uma justaposição e 

entrecruzamento? 

 Com base neste trabalho, procura-se estudar, de forma simultânea, aspectos 

da psicanálise - especificamente a segunda teoria da angústia freudiana, em 

justaposição à filosofia - especificamente teoria dos afectos. Neste último, 

remetendo-se a leitura apresentada por Henrique Lafelice em seu livro intitulado 

“Deleuze Devorador de Spinoza”. 

Destarte, em um primeiro tópico, propõe-se através da leitura interativa do 

livro, “Deleuze devorador de Spinoza - Teoria dos afectos e Educação”, autor 

Henrique Lafelice, apresentar um breve resumo deste, de forma a elucidar o trabalho 

e ao mesmo tempo extrair informações que possam fomentar considerações no 

decorrer deste estudo. 

Posteriormente, no segundo tópico e, se utilizando do resumo elaborado, 

apresentar de forma expositiva e entrecruzada, pontos convergentes entre o livro 

proposto e a segunda teoria da angústia freudiana. Para assim obter subsídios a fim 

de elaborar considerações finais. 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido seguindo os princípios de estudo, por 

intermédio de uma pesquisa bibliográfica que segundo Gil (2008), “é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”.  

Dessa forma, as concepções mais amplas de Lakatos e Marconi (2010), a 

pesquisa bibliográfica utiliza-se de materiais já publicados, de forma acessível, como 

artigos, livros, dissertações e teses visando a promoção de conhecimento acerca de 

um determinado tema. Sendo assim, a pesquisa bibliográfica permite que o 

pesquisador entre em contato com o que já foi escrito (MARCONI; LAKATOS, 2010), 

visando promover a familiaridade com o problema, tornando, desta forma, o texto 

mais explícito (GIL, 2008). Através desta perspectiva, a proposta apresentada por 

Gil (2008) foi utilizada nas seguintes etapas: 

a) fontes; 

b) coleta de dados; 

c) análise e interpretação dos resultados; 

 

2.1 Fontes 
 

A seguir estão descritas as fontes que forneceram embasamento a 

pesquisa, com o tema proposto. 

Dos materiais bibliográficos disponíveis na biblioteca da faculdade, foram 

utilizados livros de filosofia e psicologia que abordaram a temática, em idioma 

português: 

 

a) Deluze devorador de Spinoza: teoria dos afectos e educação (Henrique 

Lafelice), 

b) Obras completas, volume 17: Inibição, sintomas e angústia, O futuro de 

uma ilusão e outros textos (autor Sigmund Freud). 

 

Por outro lado, os artigos científicos sobre a temática foram acessados nas 

bases de dados Scielo, Capes, utilizando as palavras-chave: psicanálise, filosofia, 

angústia, afectos, potência. Adotando os seguintes critérios de inclusão: 

 

 Artigos em língua vernácula e em língua estrangeira; 

 Artigos publicados no período de 2005 á 2018. 
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Os critérios de exclusão foram: 

 Foram excluídos trabalhos que não fosse da área de psicologia. 

 

 Para tal, a seleção dos estudos foi realizada em três etapas. Na 1ª etapa foi 

realizada a leitura de títulos, na 2ª etapa a leitura do resumo e na 3ª etapa a leitura 

completa do artigo. 

 

2.2 Resultados 
 

 As buscas na base de dados do Scielo resultaram no total de 46 artigos, 

aplicada a primeira etapa, analise de títulos, foram eliminados 32 artigos. Após a 

realização da segunda etapa, na última etapa restaram 14. 

Na procura na base de dados do Capes resultou no total de 35 artigos, 

aplicada a primeira etapa, analise de títulos, foram eliminados 31 artigos. Após a 

realização da segunda etapa, na última etapa restaram 04. 
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3  RESUMO - DELEUZE DEVORADOR DE SPINOZA  

 
 

Henrique Lafelice em sua dissertação de mestrado reflete sobre a filosofia da 

educação. Toma a filosofia como ponto a partir do qual se pode pensar a educação, 

seus limites e alcances, e sua potência.  Procura na leitura de Deleuze, que por sua 

vez o faz de Spinoza, elementos para pensar a educação, realizada a partir de um 

“campo de afecto”, sendo que afecto não deve ser visto como erro, desvio ou 

engano, mas que deva sim, ser controlados pela alma.  

Segundo Henrique Lafelice, somente poderemos nos aproximar da realidade 

e transformá-la, se for através dos afectos e encontros. Trata-se de “poderes”, com 

os quais, criamos o que nos traz felicidade e alegria. Entretanto, terá de enfrentar o 

que lhe é contrário: a tradição escolar; a qual em sua essência assevera ser preciso 

somente transmitir conhecimentos, que na grande maioria das vezes esta submetido 

de modo sempre impositivo. A isto, surge a pergunta: Será possível promover tais 

encontros na escola, dado o atual e intrínseco modelo do sistema educacional? Hoje 

se evidencia que a escola é serva de um ensino mercantilizado, alinhada a valores e 

ideias ditadas pela sociedade de controle, com muito pouca resistência a essas 

imposições.  

Na pesquisa de Henrique Lafelice, o que se evidencia é uma educação 

programada pelo sistema educacional a fim de servir o sistema mercantil, trazendo 

prejuízo a criatividade e a liberdade. Faz-se necessário uma reflexão que possibilite 

analisar a qualidade de nossa prática escolar, reprodutora do que já está pronto e 

embalado. 

Nisso a leitura deleuziana de Spinoza aponta conhecimentos para pensar 

novas formas de pensamentos, que em última instancia, não hierarquizem o 

conhecimento. Desse modo, Henrique Lafelice opõe-se a uma educação 

institucionalizada, unificada e totalitária, antes, através desta pesquisa, evidencia-se 

o pensamento volvido para uma educação que através dos afectos e encontros, 

promova a criação e a liberdade, democrática e liberal. 

Ainda como parte deste resumo será apresentado os tópicos e sub tópicos 

correspondentes: Afectos e Aprendizado; A Potencia dos Afectos e Deleuze, 

Spinoza e a Liberdade. 
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3.1 Primeira Parte - Afectos e aprendizado 

 
O Problema do Aprendizado e o Aprendizado como Problema 

 

Deleuze nos diz que o pensar sempre se faz a partir de encontros, de afetos 

ou signos. Algo nos força, nos violenta, nos impele a pensar, ou seja, sem algo que 

nos force a pensar, sem algo que violente o pensamento, este nada significa. 

Contrario a isto, está a imagem do pensamento que ao invés de revelar a natureza 

violenta do pensamento, atribui a ele uma natureza dócil e de boa vontade. Assim a 

imagem do pensamento determina a própria busca do pensador, que por sua vez 

esta determinando a busca somente pela verdade.  

Deleuze nos convida a duvidar dessa boa natureza do pensamento, presente 

na própria filosofia. Deleuze diz que Proust em seu livro Proust e os signos, afirma: 

“as verdades permanecem arbitrárias e abstratas enquanto se fundam na boa 

vontade do pensar”. (PROUST, 2003 apud LAFELICE, 2015, p.20) 

É somente a partir dos afectos, ou seja, dos encontros, que podemos ir além 

das nossas próprias opiniões e limites. Não sendo assim, estamos dentro do campo 

de determinismos inteligíveis da representação ou da base identitária de um “eu” 

psicológico. 

Nossa educação escolar, de forma geral, parece desconhecer o valor do 

encontro, do involuntário, dos afectos e dos signos que nos impelem a pensar. O 

modelo pedagógico tradicional é efeito e resultado de uma “imagem do pensamento” 

que se firmou na própria tradição filosófica. Para Deleuze, aprender não se reduz as 

verdades apreendidas pela inteligência por meio comum das faculdades, antes, 

somente quando essas faculdades se veem diante do encontro com o diferente e 

com o inusitado gerados a partir dos signos (afectos), é que elas podem ir além do 

seu uso comum. A isto, escreve Deleuze: “Há sempre a violência de um signo que 

nos força a pensar, que nos tira a paz”. (DELEUZE, 2003 apud LAFELICE, 2015, 

p.22) 
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Univocidade do Ser e Plano Imanência 
 

Spinoza é conhecido pela sua famosa afirmação: “Deus, sive natura”, ou seja, 

“Deus, isto é, natureza”. Uma única substância, aquilo que não carece de outra coisa 

para ser formado, existe em si e por si mesmo, que é concebido em si e por si 

mesmo. Deus é substância única, que existe pela força de sua própria potência. 

(LAFELICE, 2015, p.22)  

Spinoza estabelece a presença de um único plano, uma univocidade do ser; 

para ele, tudo o que existe é a substância - que possui infinitas essências ou 

atributos. Assim, para Spinoza, Deus como potência infinita possui infinitos atributos, 

porém nós como seres humanos percebemos e conhecemos, pelo nosso 

entendimento.  

Como sabemos a tradição filosófica sempre valorizou o atributo pensamento 

em detrimento do atributo extensão. Para a tradição, tudo o que era da ordem do 

corpóreo, do material deveria se submeter à superioridade do pensamento. A 

filosofia de Spinoza rompe profundamente com esta tradição. O que é então a mente 

humana para Spinoza? Se não que um modo do atributo pensamento e que da 

mesma forma um corpo também é um modo do atributo extensão.  

O plano de imanência é a própria imagem do pensamento em que habitam e 

circulam os conceitos. Tanto para Deleuze quanto para Spinoza, o que existe são 

apenas acontecimentos, encontros e afectos. “Assim todos os seres, corpos, ideias, 

e coisas estão submetidos a uma única ordem, e devem ser considerados de 

maneira absolutamente idêntica: univocidade” (MOSTAFA e CRUZ, 2009 apud 

LAFELICE, 2015, p.26) 

Mas de que maneira este plano de imanência radical e absoluto, apresentado 

por Spinoza, pode nos ajudar a pensar os problemas sobre a educação? Pode-se 

dizer que em um plano de imanência radical não há uma forma transcendente que 

impõe um modelo ou fórmula de como se deve ou não se deve ser um professor, 

determinando de antemão seus comportamentos, atitudes e também suas práticas 

de ensino. Por outro lado, tal plano abre a possibilidade de experimentações 

múltiplas, do que pode vir a ser um professor dentro de um campo afetivo, aberto às 

tentativas e aos desvios de rota que fazem parte de nossa própria vida, tanto em 

sala de aula quanto fora dela. 
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O que são os afectos 
 

Durante longa data, a tradição filosófica colocou os afectos e as paixões como 

empecilhos para que a razão pudesse atuar livremente. Por estar no campo da 

corporeidade, as sensações, as paixões e os afectos deveriam ser reprimidos, 

possibilitando o livre curso da razão. Diferentemente desta tradição, Spinoza não 

considera as paixões um erro, um vício que nos afasta da nossa razão. Para 

Spinoza, é impossível afastarmo-nos dos nossos afectos, pois, por natureza somos 

seres necessariamente afectados, seres que por viverem em relação estão em todos 

os momentos sendo afetados e afetando outros seres pela necessidade do encontro 

de corpos e de ideias. 

Os afectos, em Spinoza, ganham outro valor, diferente daquele afirmado pela 

tradição, pois é somente por eles, e a partir deles, que o ser humano pode ter 

acesso ao mundo conhecendo a si mesmo por meio dos seus encontros. O 

problema que surge é que os afectos revelam sempre um caráter passivo, porquanto 

por meio deles percebemos somente os efeitos e nunca as causas. Neste caso 

estaríamos determinados a viver pelos acasos dos encontros, condenados a sermos 

passivos, determinados necessariamente pelos nossos afectos, sejam eles de 

tristeza ou de alegria? 

 

O aprender como decifração de signos 
 

Segundo Deleuze (2003) apud Henrique Lafelice (2015) “Não há aprendizado que 

não seja deciframento de signos. O mundo não é algo dado, mas sim, algo a ser 

decifrado e decifrá-lo é um dom. E não há outro caminho para aprendermos a 

decifrá-lo a não ser pelos encontros”. Porém, estes encontros podem vir carregados 

de crenças que, de certa forma, nos distanciam do conhecimento tanto de nós 

mesmos como da própria coisa com a qual estamos em contato. Como vimos, um 

afecto é um signo, uma marca, um efeito que pode ter vários sentidos. “Aprender diz 

respeito essencialmente aos signos”, nos diz Deleuze. Todo aprendizado é uma 

decifração de signos, ou seja, aprendemos por decifração de signos. Portanto, não 

há aprendizado que não passe por este processo de significação. 
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A essência dos modos como singularidade 
 

Deleuze procura nos esclarecer que divisões podem ser concebidas a partir 

dos atributos dizendo que “certas coisas são (infinitas) em virtude da causa da qual 

elas dependem”, ou seja, de Deus, “e, no entanto, quando as concebemos 

abstratamente, elas podem ser divididas em partes e consideradas como finitas”. 

(LAFELICE, 2015, p.36) 

Toda diferença entre seres ou criaturas se dá pela diferença intensiva 

intrínseca presente à essência singular de cada criatura. Se a qualidade (atributos) 

revela a identidade ou univocidade do absoluto, por sua vez, a diferença quantitativa 

mostra a essência do ser, a diferença fundadora do singular junto à identidade do 

absoluto. “De modo que se deve dizer de cada ser finito que ele exprime o absoluto 

de acordo com a quantidade intensiva que constitui sua essência, ou seja, de acordo 

com seu grau de potência”. (DELEUZE, 1968 apud LAFELICE, 2015, p.37) 

Sabemos que os atributos enquanto qualidades da substância são infinitos e 

indivisíveis, entretanto, um atributo também possui quantidades infinitas que 

apresentam divisibilidade, ou o atributo enquanto quantidade possui partes 

intensivas (graus de potência) e, também, extensivas. 

Assim, para Spinoza, “somos constituídos pelas nossas afecções, pelos 

nossos afectos, pelo encontro de corpos”. (LAFELICE, 2015, p.37). Não apenas o 

corpo está determinado aos encontros com outros corpos, a partir das partes 

extensivas, mas também às ideias e suas infinitas conexões que constituem a mente 

humana. 

Indo de encontro com toda a tradição filosófica, Deleuze e Spinoza afirmam 

que “Um corpo se define somente por uma longitude e uma latitude”. (LAFELICE, 

2015, p.40). Sendo que longitude diz respeito aos conjuntos de elementos materiais 

(ou pelas partes extensivas, como diria Spinoza) que formam um corpo estando 

estas sempre submetidas às relações de movimento e repouso, de velocidade e 

lentidão. Por sua vez, latitude diz respeito “ao conjunto dos afectos intensivos que 

um corpo é capaz de produzir”, (LAFELICE, 2015, p.40), ou seja, pela capacidade 

de um corpo, por meio dos afectos, dos signos, dos encontros de corpos, aumentar 

ou diminuir seu poder ou grau de potência. 
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3.2 Segunda Parte - A potência dos afectos 
 

Afecto e potência 
 

Todo ser humano enquanto modo possui uma potência atual, se atualiza a 

cada instante a partir dos diferentes tipos de afectos (passivos ou ativos). Para 

Spinoza, todas “as coisas finitas são partes da essência divina porque são modos 

dos atributos de Deus”. (DELEUZE, 1968 apud LAFELICE, 2015, p.44). Assim, 

como assinala Deleuze, o estado de criaturas, ou de modos, não retira delas a sua 

potência própria, ao contrário, as torna parte  da potência de Deus, pois todas as 

coisas finitas são modos dos atributos de Deus. Dessa forma, todo modo possui 

uma potência que está relacionada com a sua capacidade de ser afetado por um 

número muito grande de afectos. “Toda potência é inseparável de um poder de ser 

afetado, e esse poder de ser afetado encontra-se constante e necessariamente 

preenchido por afecções que o efetuam”. (DELEUZE, 2002 apud LAFELICE, 2015, 

p.44). 

Spinoza denomina de conatus a essência singular de cada ser humano, ou 

seja, a essência do modo enquanto possui uma existência, uma duração. Segundo 

Deleuze, “o conatus tomado consciente de si sob este ou aquele afeto chama-se 

desejo, sendo este sempre desejo de alguma coisa”. (DELEUZE, 2002 apud 

LAFELICE, 2015, p.45). Como não existem ideias sem afectos correspondentes, 

da mesma forma não existem afectos sem desejos; enquanto somos preenchidos 

por afectos passivos (paixões), nosso próprio conatus será determinado por 

paixões. 

 

A ordem dos encontros (ou dos afectos) 
 

Deleuze distingue dois tipos de encontros. No primeiro, o que ocorre é uma 

composição entre corpos. Um corpo ao se encontrar com o meu, compõe-me. 

Composição aqui significa que as relações presentes naquele corpo se unem às 

minhas de tal forma que ambos os corpos se conservam permitindo prosperarem. 

Na ordem dos encontros, significa bom encontro. Uma afecção desse tipo é uma 

alegria-paixão.  
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O segundo caso de encontro, da mesma forma que o anterior, se dá a partir 

de afecções passivas, porém neste caso, as relações entre as partes extensivas de 

cada corpo geram uma decomposição desses corpos. Um corpo que não convém 

com meu corpo gera uma diminuição de minha potência de agir. Este tipo de 

encontro denomina-se tristeza-paixão. 

A tristeza, segundo Spinoza, é a passagem de uma perfeição maior a outra 

menor. A alegria, de forma inversa, é a passagem de uma perfeição menor a outra 

maior. Assim quando nos relacionamos com alguma coisa que não se compõe 

conosco, por natureza temos a tendência de destruí-la. Uma coisa é certa, a 

tristeza jamais pode nos trazer um aumento de nossa potência. Uma tristeza-paixão 

é o afecto mais baixo que reduz nossa potência de agir e existir ao mínimo. 

 

Origem do desejo e sociedade do consumo 
 

Vimos que assim como não existem ideias sem afectos correspondentes, da 

mesma forma não existem afectos sem desejos que, por conseguinte desejo é a 

própria essência do homem. Enquanto conatus, buscamos persevera-lo em nosso 

ser. Na medida em que este esforço de perseveração está relacionado ao nosso 

corpo e à nossa mente, ao mesmo tempo, estamos afetados pelo desejo. Enquanto 

este desejo apresenta uma variação, um aumento ou uma diminuição da nossa 

potência de agir, dizemos que estamos respectivamente alegres ou tristes, ou seja, 

alegria e tristeza nada mais são que o próprio desejo no homem enquanto há um 

aumento ou uma diminuição de sua potência de agir ou força de existir. 

Spinoza nos diz que somos seres singulares em essência; logo, somos 

singulares em nossos afectos. Assim, a primeira consequência desta proposição é 

que toda ideia universal de alegria (ou tristeza) está no campo da imaginação, é 

uma ideia inadequada, pois a maneira de sermos afetados pela alegria ou pela 

tristeza é sempre da ordem do singular e não do universal. (LAFELICE, 2015, 

p.52). 

Um afecto que, para mim, pode servir de estímulo, que pode resultar em 

alguma forma de alegria, para o outro, pode trazer-lhe uma baixa de potência ou 

algum tipo de tristeza. Ao desejar ter a mesma alegria de meu vizinho, isto me 

mostra que estou determinado a ter uma afecção passiva, pois não produzi uma 
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ação, mas apenas fui impelido por algo que veio de fora, pela imitação, a ter o 

mesmo afecto que ele. 

De certa forma, a sociedade do consumo nos direciona para um desejo que 

poderíamos chamar de “segunda mão”, na medida em que ela se forma menos da 

singularidade do indivíduo, ou seja, da diferença constituinte própria de cada 

individuação, do que no estímulo de desejo indireto. 

Seriam os nossos desejos realmente desejos singulares tendo como 

origem não uma emulação, mas um desejo autenticamente relacionado à nossa 

própria potência? Quando nosso desejo é capturado pelo circuito da sociedade do 

consumo perdemos de vista nosso próprio desejo e em seu lugar o que impera é a 

própria imitação de afectos. 

Atualmente os prazeres elitistas foram reestruturados para uma nova 

“lógica subjetiva do neo-individualismo, criando satisfações mais para si que com 

vista à admiração e à estima de outrem”. (LIPOVETSKY, 2007 apud LAFELICE, 

2015, p.56). Em nossa sociedade do hiperconsumo, o importante não está no 

reconhecimento social dado ao produto, mas na satisfação própria que o produto 

oferece;  

No hiperconsumo, criou-se uma falsa impressão de que nossos desejos e 

nossas vontades são verdadeiramente nossos, acreditamos possuir agora um 

desejo de primeira mão e não mais uma emulação que nos direcionava para longe 

de nós mesmos. 

 

Educação e diferença 
 

Já é possível termos uma perspectiva da diferença e da ruptura da filosofia  

de Spinoza diante das filosofias da tradição. Um dos conceitos fundamentais 

elaborados por Spinoza que possibilitou essa ruptura é o conceito de corpo. Mas 

por que esta nova definição de corpo trouxe tanto incômodo à tradição? Se defino 

um corpo não pela sua substância, não pelo seu gênero ou espécie, não posso 

mais afirmar múltiplas formas de hierarquias como aquelas afirmadas pela tradição 

filosófica. 

Na individuação por afectos, o que interessa é a capacidade de afetar e ser 

afetado não uma ideia abstrata que representa, que universaliza uma forma de 

ser. É neste sentido que podemos dizer que os afectos são devires e um corpo se 
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define menos pelas suas funções e órgãos do que pelos seus afectos. (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012 apud LAFELICE, 2015, p.59). 

Chama-se Etologia o estudo que procura definir um corpo pelas relações 

de velocidade e lentidão de suas partes e partículas, dos poderes  que um corpo 

tem de ser afetado e de afetar, dentro de um determinado plano de imanência. 

Deleuze nos mostra com clareza a potência de uma visão ética sobre o 

mundo, pois toda a determinação representativa, toda a substancialização dos 

seres (animais, vegetais ou minerais) se dá por uma visão que procura retirar das 

coisas o mais importante: sua relação com o mundo. É pela relação com o mundo 

que um corpo se define eticamente. Se toda a moral afirma condutas, 

procedimentos, substancializando a vida, a Ética, por outro lado, se abre ao 

movimento, à diferenciação que somente a relação pode trazer. 

O que é a educação senão uma forma de fazer com que aqueles que estão 

dentro de um processo educativo possam ser afetados, que possam sair de si 

mesmos para ser outro e não mais o mesmo? Uma educação moral impõe formas 

e conteúdos, pois é da sua natureza afirmar ideias totalizadoras, fundamentadas 

em abstrações e representações que buscam a certeza do absoluto sempre se 

afastando dos riscos e dos desvios dos caminhos. Por outro lado, uma educação 

ética não pode estar afastada do campo da vida, da experimentação, das múltiplas 

relações, do único plano de imanência, radical que é a própria natureza. 

 

Ideias inadequadas e os signos 
 

Será que estamos determinados a viver somente pelos afectos passivos, aos 

acasos dos encontros, às misturas de corpos sem jamais podermos conhecer as 

suas causas, mas somente os seus efeitos sobre nós? 

Deleuze procura deixar claro que em Spinoza: “O conhecimento não é uma 

operação de um sujeito, mas a afirmação de uma ideia na alma” (DELEUZE, 2002 

apud LAFELICE, 2015, p.62); uma ideia é afirmada em nós, é ela mesma que em 

nós afirma ou nega alguma coisa. Ainda, segundo Deleuze, todas as ideias 

inadequadas, geradoras de afectos passivos (paixão) nada mais são do que signos, 

ou ideias de imagens. Os signos não exprimem e nem explicam a essência ou 

potência do corpo, mas apenas indicam a presença de um corpo exterior.  
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Segundo Deleuze, há dois tipos de signos: escalares e vetoriais. Os signos 

escalares estão relacionados às afecções - dividem-se em quatro tipos, e os dois 

signos vetoriais relacionam-se cada um deles com um aumento (alegria) ou com 

uma diminuição (tristeza) de nossa potência. Os signos sempre remetem a outros 

signos, da mesma forma que os efeitos remetem aos efeitos. (LAFELICE, 2015, 

p.64) 

Não encontraremos nossa essência, aquilo que para nós é mais íntimo e mais 

caro nas profundezas de nossa consciência ou de nossa alma, mas nas múltiplas 

relações, nos mais simples e complexos encontros de ideias e de corpos que 

determinam nossa própria hecceidde, nossa indivuduação sem sujeito. 

 

Da alegria passiva à noção comum  
 

 Para transformarmos uma paixão em ação é necessário que as ideias 

inadequadas deixem de atuar para que as ideias adequadas possam agir. É 

somente a partir das ideias adequadas que poderemos produzir afectos ativos, 

através de uma noção comum que a pressuponha.  “Uma noção comum é sempre 

a ideia de uma similitude de composição nos modos existentes”. (DELEUZE, 1968 

apud LAFELICE, 2015, p.65). 

 Vimos que para Spinoza somente Deus possui a ideia que somos e que nós, 

enquanto modos, vivemos a partir das afecções de nosso próprio corpo; as ideias 

que temos é sempre a ideia de uma afecção, de um efeito de um corpo sobre o 

nosso. Quando nossa razão nos leva a formar uma noção comum, isto quer dizer 

que ela percebe elementos que estão tanto em nós como em outro corpo. O que é 

comum está presente tanto no outro corpo − ou em vários outros corpos − quanto 

em nós. (LAFELICE, 2015, p.66) 

A partir das noções comuns podemos, pela nossa própria potência do  

pensar, atingir ideias que estão tanto em nós como em Deus. Todas as noções 

comuns nos levam necessariamente a ter ideias adequadas. 
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Ideias adequadas e afectos 
 

 Aristóteles, como Spinoza, afirmava que o conhecimento verdadeiro é dado 

pela sua causa. Assim, uma ideia verdadeira, a essência objetiva da coisa, é uma 

ideia adequada, na medida em que o conhecimento não se restringe apenas à 

representação do objeto conhecido. Spinoza compreende que uma ideia adequada 

“enquanto considerada em si mesma, sem relação com o objeto, tem todas as 

propriedades ou denominações intrínsecas de uma ideia verdadeira”. (SPINOZA, 

2007 apud LAFELICE p.67).  

 A ideia adequada refere-se ao próprio trabalho do intelecto que age como 

causa interna de suas próprias ideias. Se o intelecto conhece necessariamente algo 

é porque ele age apenas a partir de si mesmo. (CHAUÍ, 2011 apud LAFELICE, 

2015, p.68). Enquanto as ideias inadequadas indicam o estado de nosso corpo, as 

ideias adequadas explicam a essência desse corpo exterior.  

 Como vimos anteriormente, a determinação do conatus para agir chama-se 

desejo. Assim, há duas determinações para o desejo: o desejo-paixão que está 

relacionado com ideias inadequadas e o desejo-ação (chamado, também, de 

desejo de razão) que, diferente daquele, relaciona-se com ideias adequadas. 

 As paixões alegres, aquelas que aumentam nossa potência, mostram-se 

como um momento inicial, porém, importante para se chegar à ação. Este ponto é 

de fundamental importância à teoria dos afectos, pois, como vimos, toda a tradição 

filosófica colocava as paixões como vícios sombrios que nos afastavam da 

verdade.  

Segundo Henrique Lafelice (2015), há em Spinoza, além dos dois gêneros de 

conhecimentos já analisados, um terceiro gênero, denominado de conhecimento 

intuitivo. Ao alcançarmos o terceiro gênero não dependemos mais das noções 

comuns que nos ligavam às ideias de Deus, mas as temos de forma direta, 

intuitiva, não precisamos mais de um mediador, no caso, a noção comum a qual 

necessitávamos para alcançar a ideia de Deus. Ao atingirmos o terceiro gênero já 

não há separação entre as ideias que estão em Deus e as ideias que estão em 

nós 
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3.3 Terceira Parte - Deleuze, Spinoza e a liberdade 
 

Spinoza e a desvalorização da consciência 
 

 Nada ficaria igual no mundo da filosofia depois de Spinoza. Sua ruptura com 

a tradição filosófica foi profunda e exatamente por isso possibilitou novas formas de 

pensamento que jamais poderiam ser pensadas. O sistema utilizado por Spinoza, 

diz Deleuze, não tem como objetivo estabelecer um dever, um comando, uma 

moral, categorias muito caras ao poder; mas, bem distante disso, Spinoza procura 

inspirar uma visão livre como aquela propiciada pelo trabalho artesanal de um 

polidor de lentes. (LAFELICE, 2015, p.73) 

A tradição filosófica e religiosa desvalorizou sobremaneira o corpo, Spinoza, 

de acordo com Deleuze, faz uma provocação ao declarar “não sabemos o que pode 

um corpo”. (DELEUZE, 2002 apud LAFELICE, 2015, p.75). Nesta declaração, 

Spinoza rompe de forma definitiva com aquelas tradições, pois, sua afirmação 

desmonta a hierarquia instaurada tanto pela filosofia quanto pela religião, que 

estabeleciam a supremacia da alma sobre o corpo. (LAFELICE, 2015, p.75) 

Spinoza, tendo Descartes como alvo, dirá que toda a ação na alma é 

também ação no corpo e que a paixão no corpo é também, por sua vez, uma 

paixão na alma. Isto equivale a igualdade entre atributos afirmada por Spinoza e 

conhecida como paralelismo, termo usado posteriormente à Spinoza por Leibniz. 

(LAFELICE, 2015, p.76) 

Deleuze procura deixar claro que o paralelismo não apresenta uma 

desvaloração do pensamento em relação ao corpo, mas sim, e este ponto é de 

fundamental importância, uma desvalorização da consciência em relação ao 

pensamento. Para Spinoza, a consciência não é causa, não é agente de ação, 

muito pelo contrário, ela é passividade, de certa forma o que ela nos revela é 

sempre um sintoma, um encontro de corpos. (DELEUZE, 2002 apud LAFELICE, 

2015, p.76). 

Em síntese, a consciência é, segundo Spinoza, um campo de ilusão, ou seja, 

as condições em que nossa consciência e nosso conhecimento atuam nos 

fornecem ideias inadequadas e jamais poderá alcançar a clareza, a distinção de 

conhecimento das causas. 
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Segundo Nietzsche, a consciência surge porque o homem, sendo um animal 

frágil e ameaçado, percebe-se obrigado a compartilhar seus sentimentos e 

necessidades, a fim de viver em comunidade. Assim, tanto Spinoza quanto 

Nietzsche afirmam que o conhecimento é apenas uma parte muito ínfima de 

pensamento. O inconsciente do pensamento, não se restringe apenas à 

comunicação, que se mostra velado pela consciência e pelo saber. (NIETZSCHE, 

2012 apud LAFELICE, 2015, p.78-79). 

Do ponto de vista da consciência, todo saber, é um saber gregário, coletivo, 

verbal, superficial, baseado apenas em signos, revelando em si mesmo, a própria 

origem da consciência, sua base gregária e comunitária distante da própria 

singularidade de cada indivíduo. 

 

Spinoza e a desvalorização do bem e do mal 
 

A teoria do mal em Spinoza pode surpreender-nos pela sua originalidade e 

pelo distanciamento com toda a tradição tanto religiosa quanto filosófica. Para 

Spinoza não há mal que não seja como um envenenamento, uma indigestão ou 

intoxicação que faz com que ocorra uma destruição de uma ou de várias relações 

que compunham um modo. 

Na ordem das relações, Spinoza deixa bem claro que o que existe são 

somente composições. Há uma lei natural que determina a ordem das relações de 

tal forma que toda relação é sempre uma composição, mesmo que uma 

determinada relação traga uma decomposição de partes singulares forçando estas 

partes a criarem uma nova relação. 

Da mesma forma, se pensarmos na ordem das essências, perceberemos 

que também aí não há, segundo Spinoza, um mal propriamente dito. Quando uma 

essência singular passa para a existência, ela é o nosso próprio conatus enquanto 

esforço de permanecer e perseverar na existência. Por isso a fórmula de Spinoza: 

“sou tão perfeito como posso sê-lo em função da afecção que determina minha 

essência”. (DELEUZE, 1968 apud LAFELICE, 2015, p.81-82). 

Mas e na ordem dos encontros, podemos dizer que nesta ordem o mal possa 

existir? Para Spinoza, não há bem nem mal na ordem dos encontros, pois o que há 

são variações de potência. Por outro lado, porém, é necessário ressaltar que a não 

existência do bem e do mal, nem na ordem das essências, da natureza e dos 
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encontros, não significa que não exista o bom ou o mau na ordem dos encontros; 

para cada corpo singular existente, pelo menos enquanto algo que o potencializa e 

o compõe, ou ao contrário, algo que o despotencializa e o decompõe. 

Todo ser humano nasce ignorante de tal forma que seu único contato com o 

mundo se dá por meio de afecções passivas. Nesta condição, ele confunde  

afecções com verdadeiros conceitos. Assim, é nestas condições que a ideia de um 

bem e mal se forma. 

Deleuze nos alerta que a lei moral se apropriou das leis da natureza de tal 

forma que as leis naturais passaram a ser reconhecidas como verdades eternas. 

Deleuze afirma: “Ora, basta não compreender para moralizar”. É claro que uma lei, 

desde o momento em que não a compreendemos nos aparece sob a espécie moral 

de um “Deve-se”. (DELEUZE, 2002 apud LAFELICE, 2015, p.84). Toda lei moral 

funda-se na transcendência, pois, ao não compreendermos a causa de uma lei 

damos a ela um valor que está além do conhecimento. Estamos tão acostumados a 

pensar o conceito de lei de natureza como mandamento divino que não 

percebemos o quanto estamos contaminados pelos valores morais que, antes de 

expressar a natureza de uma lei, apresenta um “dever ser”, uma obediência que 

nos torna incapazes de compreender as causas e os porquês desta mesma lei.  

A lei da natureza e a lei moral estão de tal modo imbricadas pela nossa 

ignorância que em muitos casos já não sabemos distinguir uma da outra, tamanha 

é nossa disposição moral para a aceitação e obediência. 

 

Spinoza e a desvalorização de todos os afectos tristes 
 

Segundo Deleuze, Spinoza, por meio dos seus diferentes escritos, não se 

cansou de denunciar  três figuras: o escravo, o tirano e o padre. A estreita relação 

entre o tirano e o escravo se dá pela necessidade de cada um deles precisarem 

um do outro. O tirano precisa da afirmação da paixão triste, da tristeza da alma do 

escravo para poder mostrar sua força e poderio. Da mesma forma que o escravo 

precisa, enquanto possui uma alma triste, da força do tirano para que assim ele 

possa pelo menos se sentir seguro para poder se “proteger e se propagar”. 

(LAFELICE, 2015, p.86) 

Henrique Lafelice (2015), lendo Deleuze, deixa bem claro que a filosofia de 

Spinoza é uma filosofia da “vida”. Spinoza não abre espaço para que as diferentes 
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formas de ódios e ressentimentos afirmem uma posição qualquer em seu sistema. 

A verdadeira cidade, diz Spinoza, propõe aos cidadãos o amor à liberdade  em vez 

de simplesmente preferir estimular a esperança nas recompensas ou mesmo a 

segurança dos bens. Spinoza nos diz “é aos escravos, não aos homens livres, que 

damos recompensas por boa conduta”. (SPINOZA, 1973 apud LAFELICE, 2015, 

p.87) 

Percebe-se a partir de Spinoza, o quanto a educação escolar se serve de 

afectos tristes para atingir seus objetivos. Por vezes, somos determinados por 

planejamentos cristalizados, por currículos oferecidos verticalmente – aqueles 

proporcionados pelas políticas públicas de educação, dos parâmetros e das 

diretrizes etc. − que nos obrigam a trabalhar sem levar em conta o cuidado com a 

singularidade de cada aluno ou mesmo de cada grupo de alunos. (LAFELICE, 

2015, p.88) 

  

Biopoder e sociedade do controle 
 

Segundo Deleuze, depois da Segunda Guerra, as sociedades disciplinares 

começaram a perder a sua força hegemônica dando lugar assim para o 

aparecimento de um outro modelo de sociedade, denominado de sociedade de 

controle. Nesse novo modelo de sociedade, a vida é envolvida pelo poder de tal 

forma que já não há diferença entre poder e vida; a vida torna-se objeto de poder. 

Assim, o biopoder, enquanto dispositivo indispensável à sociedade de controle, 

refere-se diretamente ao poder como produção da própria vida. (LAFELICE, 2015, 

p.89) 

Michael Foucault foi um dos primeiros pensadores a afirmar que o poder 

não possui uma forma: forma-substância, forma-essência, forma-Estado; pelo 

contrário, pensar o poder é pensar sobre forças múltiplas, micropoderes, relações 

de forças que nos atravessam constituindo nossos corpos, fabricando nossos 

desejos e intenções. 

Assim, surge a questão: é possível resistir ao poder se este não apresenta 

nenhuma unidade, nenhuma forma? . Para Deleuze, sem rebeldia não há como 

escapar dos saberes constituído alinhado aos poderes dominantes. A função mais 

elevada deste poder é envolver a vida totalmente, e sua tarefa primordial é 

administrá-la.  “O que está em jogo no poder é a produção e a reprodução da 
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própria vida”. (HARDT; NEGRI, 2000 apud LAFELICE, 2015, p.91). 

Deleuze nos diz que na sociedade de controle, da mesma forma que a 

fábrica é substituída pela empresa, a escola é substituída pela formação 

permanente. Assim, o que caracteriza principalmente a sociedade de controle em 

relação à Educação é “a introdução da „empresa‟ em todos os níveis de 

escolaridade”. (DELEUZE, 2010 apud LAFELICE, 2015, p.92).  

As  mudanças relacionadas às sociedades de controle aplicadas também 

ao campo educacional parecem ser bem aceitas por todos, tanto por aqueles que 

atuam diretamente na escola como por aqueles que estão fora dela. 

Segundo Deleuze, cabe aos próprios jovens perceberem quais as forças a 

que estão servindo, forças de vida e potência ou de morte e impotência. 

(LAFELICE, 2015, p.93). 

 

Educação e rizoma 
 

A tradição filosófica estruturou o conhecimento a partir de uma imagem 

arbórea.que se tornou a metáfora tradicional da estrutura do conhecimento. Uma 

grande árvore com suas firmes raízes e tronco que por sua vez representa a 

Filosofia como fundamento e origem de  todas  as demais ciências. Essas foram 

surgindo representadas pelos diversos galhos desta grande árvore. 

Um sistema arborescente busca sempre uma unidade central superior, 

“implica em uma hierarquização do saber como forma de mediatizar e regular o 

fluxo de informações pelos caminhos internos da árvore do conhecimento”. 

(GALLO, 2008 apud LAFELICE, 2015 p.94). 

Henrique Lafelice (2015) citando Deleuze e Guattari nos diz que é 

necessária outra imagem do pensamento que favoreça outras formas de se pensar 

o conhecimento. A metáfora do rizoma subverte todo o sistema de arborescência. 

Para isso enumeram algumas características principais do rizoma: a primeira diz 

respeito às suas conexões; A segunda está relacionada ao seu princípio de 

heterogeneidade; a terceira diz respeito à sua característica de ser múltiplo; a 

quarta diz respeito à sua ruptura assignificante e a quinta e sexta características 

dizem respeito ao princípio cartográfico (mapa) e ao princípio da decalcomania. 

Assim, o rizoma enquanto mapa possui regiões imprevisíveis 

fundamentadas em uma lógica do devir ou dos afectos e por isso não pode ser 
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decalcado e reproduzido. “A árvore paralisa, copia, torna estático; o rizoma 

degenera, faz crescer, desmancha, prolifera”. (GALLO, 2008 apud LAFELICE, 

2015 p.96). 

É explícita a influência do sistema arbóreo sobre nossa Educação. A 

educação escolar, de maneira geral, busca uma totalidade, uma unidade que se 

observa em diferentes contextos: disciplinares, pedagógicos, avaliativos, 

organizacionais, de tal forma que toda a diferença não pode ser vista com bons 

olhos. Deleuze nos diz que o todo não é ninguém, não existe totalidade sem uma 

multiplicidade que a pressuponha.  

De fato, estamos vivendo na pós-modernidade uma crise da fragmentação 

dos saberes. A ideia de interdisciplinaridade procura, de certa forma, lidar com 

esta fragmentação, busca trazer de volta uma totalidade orgânica perdida.  

Entretanto outra noção diferente dessa parece mais se aproximar da 

imagem rizomática: a noção de transversalidade. No currículo rizomático os 

diversos campos do saber (as diversas disciplinas) não são vistos como 

fragmentos a serem totalizados como queria a interdisciplinarização, mas como 

campos abertos com horizontes, porém sem fronteiras. (LAFELICE, 2015 p.99). 

 

Deleuze, arte e afectos 

 

Segundo Deleuze, os afectos não são simples sentimentos ou afecções; eles 

“transbordam a força daqueles que são atravessados por eles”. (DELEUZE, 2011 

apud LAFELICE, 2015, p.100). Apesar de serem modificações e passagens de 

estados, é somente pelos afectos e perceptos que um objeto de arte pode 

permanecer, conservar-se, tornar-se expressivo. Segundo Deleuze, “a arte é a única 

coisa no mundo que se conserva”. (DELEUZE; GUATTARI, 1997 apud LAFELICE, 

2015, p.100) 

 Mas o que existe no objeto artístico que faz com que ele perdure? Deleuze 

nos diz que o que conserva em uma obra de arte é ela ser, antes de tudo, um bloco 

de sensações. (DELEUZE; GUATTARI, 1997 apud LAFELICE, 2015, p.100) 

Este ser de sensação presente na obra de arte ultrapassa os sujeitos 

dessubjetivando-os. Dessa forma, o sujeito é deslocado pelos afectos e perceptos 

para tornar-se outra coisa diferente do que ele era. Arte e devir caminham juntos, 
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pois não há arte sem este deslocamento, sem aquilo que nos desloca do lugar em 

que estávamos para adentrar em um outro campo que até então nos era 

desconhecido, dessubjetivando sujeitos, criando diferentes e inauditas perspectivas. 

Assim, toda obra de arte busca uma elevação, faz com que as percepções se 

tornem perceptos e as afecções, afectos. Este salto não exige memória, pois 

segundo Deleuze “a memória intervém pouco na arte”. Fica claro que a memória 

pouco deve intervir no processo artístico, pois a  arte diz respeito à essência e não 

às memórias de um sujeito psicológico 

Dentro do universo escolar, a arte é vista apenas como uma disciplina que faz 

parte de um currículo. Esse desconhecimento da potência transformadora da arte 

nada mais é que o reflexo dos valores sociais prescritos pelo próprio sistema 

mercantil. Nossa cultura ainda não se tornou sensível o suficiente para perceber que 

a arte não serve apenas para nos proporcionar um certo entretenimento estético 

momentâneo. Parece não estar à altura de reconhecer (ou talvez não queira 

reconhecer) o poder da arte como força de transformação e de destruição das 

subjetividades postas pela sociedade do consumo, do controle e do entretenimento 

que procuram determinar o que devemos sentir, pensar e desejar. 
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4 METAPSICOLOGIA E ANGÚSTIA 

 
“É possível considerar duas atitudes possíveis para um filósofo diante da obra do 

psicanalista: por um lado, é exequível uma leitura rigorosa e objetiva de Freud e, de outro, 

uma interpretação filosófica deste”.  

“A primeira postura é aquela que trata de ler Freud de forma tal a não colocar 

problemas diferentes daqueles que encontraríamos numa leitura de Platão, Descartes, 

Espinosa ou Kant: trata-se de uma reconstituição objetiva do pensamento do autor”.  

“Uma interpretação filosófica, por outro lado, é um trabalho de filósofo: conquanto 

pressuponha uma leitura que tenha pretensões à objetividade, ela também toma posição 

relativamente à obra em questão.” 

 

4.1 Polarização e ambivaência da filosofia e psicanálise 
 

Podemos afirmar que a filosofia sempre insistiu sobre o tema da angústia. 

Pascal, Kierkegaard, Heidegger e Sartre abordaram este tema, deixando marcas na 

história do pensamento. (BORGES, 2015, p.171-185) 

 Para a remota história da filosofia a ideia de angústia se resume, sob o 

prisma de que a possibilidade mais desastrosa não tem mais chances de se 

concretizar do que a possibilidade vitoriosa. O homem se depara, então, com a 

impotência que vive em relação às coisas e com a inutilidade de quaisquer 

habilidades que tenha. 

Mas, foi com o aparecimento da obra “Ser e tempo” (1927) de Heidegger que 

uma nova luz foi lançada sobre o estudo deste tema, o que trouxe mudanças não 

só para a filosofia, mas todas as disciplinas que se debruçam sobre o estudo do 

psíquico. (HEIDEGGER, 1927 apud BORGES, 2015, p.171-185) 

Para Heidegger, diferentemente dos outros filósofos, “a angústia teria um 

caráter contingente. Seria um afeto constituinte, fundamental do ser, do existir 

humano, no sentido de que ela abre este ser para a sua propriedade”. (BORGES, 

2015, p.171-185) 

Assim, este nos parece um dos aspectos em que se caracteriza a angústia, 

pois o sujeito ao se sentir privado de manifestação de seus afectos, abre espaço 

para pensar a angústia em sua dimensão de pathos fundamental. Ou seja:  

 



33 

 

 

 

Na esteira do pensamento de Heidegger, por que não chamá-las de 
ansiedade? Nessa medida, podemos conceber a angústia 
como pathos fundamental, já que está diretamente ligada à 
constituição do aparato psíquico. (ANGELIS, 2017, p.90-97) 

 

Enfim se a angústia é incompátivel com qualquer aspecto funcional, o que 

afinal seria a angústia? Nas palavras de Angelis (2017) “A angústia, portanto, é 

uma disposição afetiva original da existência”.  Contudo, apesar da afirmação 

citada, há que se considerar que na maior parte do tempo cultivamos estratégias 

para nos protegermos dela.  

Uma percepção distorcida sobre o que significa angústia é quando 

entendemos sendo um sentimento de medo, temor. “O temor possui uma função e 

surge como um afeto que visa nos alertar, nos desviar de um objeto que tememos”. 

(MEDEIROS, 2015, p.73-107). Assim evidencia-se que o temor abrange um objeto 

específico, um ente determinado da nossa existência. 

Contrariamente a esta percepção distorcida, antes diz se que: “A angústia é 

caracterizada pelo nada, distinguindo-se do temor, ao passo que o objeto a que a 

angústia se dirige é indeterminado” (MEDEIROS,2015, Opsit.).  

Assim a angustia se torna indispensável para o entendimento de nosso 

próprio desejo. Desejo este que se configura em encontrar sentido significativo do 

ser, desalienados de uma da tradição metafísica ocidental instaurada pelo 

platonismo, ou seja, da razão e da moral pré-estabelecidas. A isto Medeiros (2015) 

nos cita: 

 
A angústia é indispensável na elaboração de uma filosofia que visa 
compreender o estatuto do homem, distanciando-se da tradição 
metafísica ocidental instaurada pelo platonismo. Nesse sentido, a 
experiência de angústia é fundamental para revelar a condição de 
abertura do ser e é incompatível com qualquer aspecto funcional. 
(MEDEIROS,2015, Opsit.) 

                                                 

No final da parte III da “Ética”, Spinoza apresenta as “definições dos 

afectos” e logo na explicação da definição I, ele escreve: 

 

Compreendo, aqui, portanto, pelo nome de desejo todos os 
esforços, todos os impulsos, apetites e volições do homem, que 
variam de acordo com o seu variável estado e que, não raramente, 
são a tal ponto opostos entre si que o homem é arrastado para 
todos os lados e não sabe para onde se dirigir. (SPINOZA, 2007 
apud LAFELICE, 2015, p.52). 
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Poderia se dizer em termos simplesmente psicanaliticos, retomando uma 

expressão de Freud: “Angústia é algo que se sente”, ou seja, enquanto através de 

aspectos funcionais o sujeito tenta encontrar sua verdade que sempre lhe escapa, é 

através da angústia que mais podemos nos aproximar do Real do ser, do intrinseco 

verdadeiro. A isto Lafelice cita Deleuze e comenta: 

O bom senso ou o senso comum naturais, são, pois, tomados como 
a determinação do pensamento puro”. (DELEUZE, 2006b apud 
LAFELICE, 2015, p.21). “O filósofo, a partir da imagem do 
pensamento, afirma que o pensador quer o verdadeiro, pois é da 
natureza do pensar amar a verdade. Assim, de forma premeditada, 
a imagem do pensamento determina a própria busca do pensador: 
ele, enquanto pensador, está determinado a buscar o verdadeiro. 
(LAFELICE, 2015. p 20) 

 

De outro modo, “Pode-se dizer que o ser humano é, simultaneamente, desejo 

e ignorância, pois se estamos determinados inicialmente a ter paixões, por outro 

lado ignoramos as causas dessas paixões” (LAFELICE, 2015)  

A isto podemos considerar que, é por um acontecimento qualquer na vida de 

um sujeito que este se desestabiliza, que o coloca uma interrogação, que lhe obriga 

interpretações normalmete decepcionantes. Ou, dito em outros termos, um 

acontecimento que tem a propriedade de tocar o Real, e que o mobiliza a procurar a 

verdadeira  causa - Real ponto de angústia. 

Pois, se por um lado, a filosofia é herdeira e guardiã da longa história da 

razão ocidental, por outro, o trabalho do filosofar consiste em escavar sempre mais 

profundamente o solo de onde brota essa mesma razão. (DRAWIN, 2008) 

Do mesmo modo, se por um lado, a psicanálise nasce como quis o seu 

fundador sob o signo da cientificidade, por outro, a experiência analítica não cessa 

de subverter todo esforço de estabilização conceitual da teoria psicanalítica. A isto 

podemos citar que: 

 

Psicanálise e Filosofia podem se encontrar nessa ambivalência em 
relação à razão uma vez que se movem entre os parâmetros da 
angústia e do saber, da ciência e da existência ou, em termos 
metapsicológicos, entre pulsão e representação. (RICOEUR, 1965 
apud DRAWIN, 2008, p.15-26) 
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Portanto intuimos através deste “atravessar constitutivamente” e essa 

“ambivalência”, surgir uma sinalização justificável possível de entrecruzamento em 

justaposição a teoria da angústia em Freud, no sentido desta produzir no sujeito 

(eu), afectos tristes e angustiantes bloqueando nossos desejos e vontades, ora 

reprimidos.  

Assim o que se pretende a seguir será estudar de forma simultânea aspectos 

da Psicologia, em justaposição a Filosofia, seguindo a leitura do Livro “Deleuze 

Devorador de Spinoza”.  

 

4.2 Angústia - pulsão psicanalitica nos afectos filosóficos 
 

Lafelice nos apresenta um questionamento sobre o pensar, assegura ser 

necessário algo que nos force a este exercício, atribuindo o modo aos afectos e aos 

encontros. Em suas palavras: 

 

É somente a partir dos afectos, ou seja, dos encontros, que 
podemos ir além das nossas próprias opiniões e limites. Não sendo 
assim, estamos dentro do campo de determinismos inteligíveis da 
representação ou da base identitária de um “eu” psicológico. 
(LAFELICE,2015. p.20) 
  

Entende-se por determinismos inteligíveis aquela expressão que se refere à 

visão de que o desenvolvimento, a psicologia e o comportamento humano seriam 

determinados pela cultura, por conseguinte a um senso comum. Entretanto a que 

se refere senso comum? Normalmente ao óbvio, a um saber próprio às pessoas 

que compartilham um determinado contexto. Segundo o dicionário Houaiss (2001, 

p. 2547), o senso comum é o "conjunto de opiniões, ideias e concepções que, 

prevalecendo em um determinado contexto social, se impõem como naturais e 

necessárias, não evocando geralmente reflexões ou questionamentos". 

A isto podemos afirmar que a psicanálise, bem como diversas áreas do 

conhecimento, dissimulou os conceitos do senso comum de grande parte do 

mundo. “Porém o homem comum frequentemente não vê tais conceitos como parte 

de uma teoria científica articulada, mas sim como o próprio bom senso ou até 

mesmo como a realidade em si”. (FLORSHEIM, 2015, p.115-126). E ainda nos diz: 
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Sonhou que sua mãe estava com você numa cama? Freud explica. 
Cometeu um lapso de linguagem? Freud explica. Há, portanto, uma 
explicação dada de antemão, de forma que o fenômeno não nos 
surpreende, [...]. Há também explicações elaboradas imediatamente 
após o fenômeno ocorrer e, por mais irracionais que sejam, 
constituem como uma forma de nos reassegurarmos da 
confiabilidade de nossas visões de mundo. (FLORSHEIM, 2015, 
p.115-126). 

 
A fim de manter-se convicto, ainda que este conhecimento advenha de uma 

pseudo boa vontade, o fato é que o senso comum sempre esta presente. Por 

exemplo: 

 
Dentro da comunidade psicanalítica isso ocorre com frequência. 
Pois se um clínico cometeu algo excêntrico durante a sessão, pode 
ser acusado de ter atuado com o paciente, de forma que 
provavelmente estava sentindo uma forte contratransferência. Se o 
analista negar isso frente aos demais, buscando explicar o fato de 
outro modo, de outra perspectiva, provavelmente será acusado de 
estar tendo resistências (uma vez que a explicação se confunde 
com uma realidade inegável). (FLORSHEIM, 2015, Opsit.) 

 

No tópico seguinte Henrique Lafelice nos reporta ao conceito de univocidade 

do ser e plano de imanencia. Deus única essencia, potência infinita e nós seres 

humanos somente nos damos a perceber e conhecer pelo nosso entendimento. 

Segue explicando: 

 

Como sabemos a tradição filosófica sempre valorizou o atributo 
pensamento em detrimento do atributo extensão. Para a tradição, 
tudo o que era da ordem do corpóreo, do material deveria se 
submeter à superioridade do pensamento. A filosofia de Spinoza 
rompe profundamente com esta tradição. (LAFELICE, 2015, p.23). O 
que é então a mente humana para Spinoza? Um modo do atributo 
pensamento da mesma forma que um corpo também é um modo do 
atributo extensão. (LAFELICE, 2015, p.24) 

 

O que evidenciamos na área da Psicanálise seria o equivalente ao binômio 

“codificação-significação”, ser considerado um problema na compreensão da 

cognição, todavia, não deve ser somente um trabalho cerebral, mas considerar à 

desnaturalização do corpo biológico operada pela pulsão. A isto Candido menciona 

Freud: 

Ao se aprofundar no estudo das pulsões, a teoria freudiana coloca-se 
na fronteira de outros campos do conhecimento. Freud, aliás, 
expressou mais de uma vez a esperança de que uma contribuição 
maior para o conhecimento das pulsões pudesse vir de outras áreas 
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do conhecimento e especificamente, das ciências biológicas. 
(CANDIDO, 2004 apud RODRIGUES, 2009, p.100-113) 

 

A partir do estabelecimento de um corpo-senível e ocupando um novo lócus 

conceitual, poder-se á desvendar essa questão. Assim como Spinoza afirma o 

entendimento da mente humana ser “Um modo do atributo pensamento da mesma 

forma que um corpo também é um modo do atributo extensão”, assim faz se 

notável como, a partir de Freud, o corpo (extensão) assume essa nova 

configuração. Portanto, a sexualidade acomoda um novo campo teórico de 

indagação sobre o cérebro, sendo capaz de superar a oposição cartesiana entre os 

registros do corpo e do psiquismo. 

Ainda com relação ao binômio “codificação-significação”, ser considerado um 

problema na compreensão da cognição,  atentemos para que:  

As relações entre os conceitos e pressupostos acerca da atividade 
psíquica desenvolvidos no Projeto e os atuais estudos sobre 
cognição configuram uma possibilidade de exercício da pesquisa 
interdisciplinar, tão importante na formação em Psicologia. Assim, o 
projeto freudiano de constituir uma psicologia como ciência natural 
fomentou questões que não só foram orientados pelas concepções 
cientificas do século 19, como também ultrapassaram os limites de 
tal ciência, e se mantém atuais até hoje nos estudos sobre mente, 
cognição e cérebro. (RODRIGUES, 2009, p.100-113.) 

 
Dando continuidade, Lafelice se reporta aos afectos afirmando ser através 

destes que o ser humano pode conhecer a si mesmo, por meio dos seus encontros. 

Nâo obstante nos apresenta uma pergunta: O problema que surge é que se os 

afectos revelam sempre um caráter passivo, ainda assim estaríamos determinados 

a viver pelos nossos afectos, sejam eles de tristeza ou de alegria? 

A maioria dos filósofos desde a Antiguidade fizeram exaustivas reflexões 

pertinentes a este tema, entretanto, sem esgotá-lo, pois cada autor traz novas luzes 

ou novos conflitos sobre o afeto. Concentrando-se em Spinoza observemos como 

se situa sua definição:  

 

Spinoza, ao tratar de uma questão anteriormente polemizada sobre 
a ação da afeição, nomeia seus subprodutos indispensáveis: o 
agente e o paciente. É essa terminologia que ele usa para definir o 
que chama de affectus e que nós chamamos de emoções e 
sentimentos. Ele considera as emoções, os sentimentos e as 
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paixões como impotência da alma que pode ser vencida desde que 
transformada em idéias claras e distintas. Assim a idéia se distingue 
apenas racionalmente da emoção. (CORREA, 2005, p. 62) 

 
Desde outrora a tradição filosófica colocou os afectos e as paixões como 

obstáculos para que a razão pudesse agir livremente. Com a leitura de Henrique 

Lafelice (2015), observamos na filosofia spinoziana que a mesma não considera as 

paixões um erro ou um vício que pudesse nos separar da nossa razão. Como já 

citado acima, considera as paixões como impotência da alma, contudo as mesmas 

podem se tornar idéias distinguindo-se da emoção. 

 Assim quais seriam os aspectos comuns, ou não, no entrecruzamento entre 

a Filosofia Spinoziana e a Psicanálise Freudiana no tocante a que se entende por 

afectos? Para tanto observemos a definição exposta: 

 
Freud parte da sua experiência com as histéricas para construir 
uma teoria dos afetos que é, no entanto, desenvolvida em termos 
metapsicológicos, nos quais o afeto é definido como um 
representante da pulsão. Para Freud, o afeto é uma energia, 
enquanto que a representação é uma idéia. . (PUC Rio - 
Certificação Digital Nº 1012188/CA) 

 
Isto posto nos falta ainda considerar o caminho histórico da elaboração do 

conceito de pulsão, como identifica e distingue os estímulos. Segue citação: 

 
A construção do conceito de pulsão inicia-se no texto “Projeto para 
uma psicologia científica” (Freud, 1950[1895]/1969). Nele Freud 
distingue que existem estímulos provenientes do mundo externo, os 
exógenos, e de outros, que se originam no próprio corpo, os 
chamados endógenos. Cada um deles requer diferentes exigências 
do aparelho psíquico. (FREUD, 1969 apud MUNHOZ, 2009, p. 78) 

 
Freud identificou esses estímulos internos como sendo pulsões em seu 

escrito “Projeto”. Abordando o mesmo tema no texto “O Inconsciente”, Freud, nos 

dá um exemplo esclarecedor:  

 
[…] maginemo-nos na situação de um organismo vivo, quase 
inteiramente inerme, até então sem orientação no mundo, que 
esteja recebendo estímulos em sua substância nervosa. Este 
organismo muito em breve, estará em condições de fazer uma 
primeira distinção e uma primeira orientação. Por um lado, estará 
cônscio de estímulos que podem ser evitados pela ação muscular 
(fuga); estes, ele os atribui a um mundo externo. Por outro lado, 
também estará cônscio de estímulos contra os quais tal ação não 
tem qualquer valia e cujo caráter de constante pressão persiste 
apesar dela; esses estímulos são os sinais de um mundo interno, a 
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prova de necessidades pulsionais. A substância perceptual do 
organismo vivo terá assim encontrado, na eficácia de sua atividade 
muscular, uma base para distinguir entre um „de fora‟ e um „de 
dentro‟, o que mais tarde levará à distinção entre mundo interno e 
realidade ou mundo externo. (FREUD, 1969 apud MUNHOZ, 2009, 
p. 78) 

 
Seguindo vemos sobre o aprendizado sendo uma decifração de signos e 

estes somente podem ser decifrados através dos encontros. O próprio Deleuze 

incisivamente noz diz: “não haver aprendizado que não seja deciframento de 

signos”, e ainda, “o mundo não é algo dado, mas sim, algo a ser decifrado e 

decifrá-lo é um dom”. (DELEUZE, 2003 apud LAFELICE, 2015, p.35) 

Nesta mesma óptica, Paul Ricoeur apresenta a formulação de seu 

pensamento e expõe: 

 

É no seio de uma filosofia da palavra que o símbolo deve ser 
retomado; em outras palavras, é a constatação dos mitos e 
símbolos como acontecimentos de linguagem que justifica a 
necessidade de uma hermenêutica: "Como dissemos anteriormente, 
a confissão desenvolve-se sempre no elemento da linguagem; ora, 
essa linguagem é essencialmente simbólica. (RICOEUR, 1965 apud 
MEDEIROS, 2015, p,73-107) 

 
No entanto para compreendermos a proposta hermenêutica defendida por 

Ricoeur, é preciso ter em mente que o embate com a teoria e o método 

psicanalíticos foram fundamentais. Assim pode-se assegurar que os escritos de 

Freud e a própria Psicanalise tiveram importância relevante para o desenvolvimento 

do pensamento de Ricoeur. De tal modo que: “propõe que o conhecimento do ser e 

da consciência passe pelo aprofundamento da interpretação, no campo das várias 

disciplinas, entre elas a psicanálise [...]” (MEDEIROS,2015, Opsit.) 

Em texto autobiográfico de Ricoeur intitulado: "Autobiografia intelectual" 

(1995, p.48), reporta: "Deve-se dizer que o nosso professor (Ricoeur) foi o primeiro 

filósofo francês a escrever sobre Freud e a psicanálise". Dessa forma reitera o 

débito para com esse professor, associando suas lições à própria resistência que 

ele mesmo veio a desenvolver, em suas obras. 

Lafelice trata sobre a essência dos modos como singularidade que em 

resumo, diz ser “toda diferença entre seres ou criaturas se dá pela diferença 

intensiva intrínseca presente à essência singular de cada criatura”. (LAFELICE, 

2015, p. 37.) 
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Neste tópico percebemos o entrecruzamento da Pisicologia/psicanálise e a 

Filosofia de Spinoza no sentido em estabeler ligação correspondente entre os 

termos. Destarte na Filosofia Spinoziana, Deus o ser infinito é dotado de atributos 

também infinitos e indivisiveis, então todos os seres criados são, em primeira 

instância, dotados dos mesmos atributos. Neste último caso apresentando 

divisibilidade. 

Em Pisocologia entende-se “universal” por Deus infinito e, “singular ou 

singularidade” por todos os seres (homem-sujeito). Logo aplicado a Psicologia 

entende se que o terapeuta deve fundamentar-se: 

“[...] necessariamente na compreensão de como a singularidade se 
constrói na universalidade e, ao mesmo tempo e do mesmo modo, 
como a universalidade se concretiza na singularidade, tendo a 
particularidade como mediação. E por quê? Para essa concepção de 
homem, o homem singular (que aqui será chamado de indivíduo) não 
é um ser que traria já, dentro de si mesmo, ao nascer, essa essência 
já delimitada e que, por isso, esse homem poderia existir 
isoladamente, sendo a sociedade somente o ambiente através do 
qual essa sua essência se desenvolveria”. (OLIVEIRA, 2005, p.01) 

 

 Lafelice apresenta outro tópico em que nos deparamos com a relação 

proposta, afecto e potência. Todo ser humano possui uma potêcia, ora atualizados 

pelos afectos (passivos ou ativos). Dessa forma, todo modo possui uma potência 

que está relacionada com a sua capacidade de ser afetado por um número muito 

grande de afectos. (LAFELICE, 2015) 

Em termos associados a psicologia encontramos a definição no Dicionário de 

Psicologia Científica e Filosófica que diz:  

 

Na psicologia filosófica correspondente a essa escola, o conceito 
mais importante é o do poder ativo: os poderes podem ser do corpo 
ou da alma; As faculdades da alma são seus poderes ativos ou 
poderes da alma para provocar mudanças em si ou nos corpos. 
(LAPLANCHE, 2001) 

 

 

Ainda em Psicologia, no que tange a inferência dos afectos, entende-se que 

o que aumenta ou diminui a potência de corpo para agir, aumenta ou diminui a 

potência da alma para pensar. 

Em Psicanálise, especificamente na clínica observa-se que este é o terreno 

https://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Alma.htm
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próprio da problemática da indeterminação pulsional, pois nela se denuncia a 

imprevisibilidade dos rearranjos psíquicos.  

Assim com o artigo citado observamos como isso acontece: 

 
Isso porque a intensidade da força pulsional de um indivíduo não 
pode ser medida em quantidade numérica. O mesmo acontece com 
a potência spinozana: ambas são expressões ativas e só podem ser 
equiparadas a elas mesmas pelos indivíduos que a efetuam – é 
falso qualquer problema que se coloque a comparar ou medir a 
potência de um indivíduo com base na de outro. Assim como a 
intensidade das moções pulsionais e os conflitos que delas resultam 
devem somente indicar as variações do sujeito em questão. (PUC 
Rio - Certificação Digital Nº 1012181/CA) 
 

Sob o prisma do enunciado exposto acima, diz se que: 

 

Tal aproximação nos permite igualar pulsão e potência como 
conceitos através dos quais se expressa a individuação ou a 
singularização do humano (sem esquecer que o mesmo pode ser 
pensando em relação aos outros seres também). (PUC Rio - 
Certificação Digital Nº 1012181/CA) 
 

Em continuidade, Lafelice nos  direciona a pensar em uma ordem, titulando 

este tópico como - A ordem dos encontros (ou dos afectos). Ainda acrescenta 

existir dois  tipos dos encontros: A isto Henrique Lafelice diz: 

    

Deleuze distingue dois tipos de encontros. No primeiro, o que ocorre 
é uma composição entre corpos. Um corpo ao se encontrar com o 
meu, compõe-me. “Composição aqui significa que as relações 
presentes naquele corpo se unem às minhas de tal forma que 
ambos os corpos se conservam e se prosperam”. “Na ordem dos 
encontros, significa bom encontro”. “Uma afecção desse tipo é uma 
alegria-paixão. (LAFELICE, 2015, p.47-51) 

 

Em continuidade, observa-se o segundo tipo de encontro:  

 
O segundo caso de encontro, da mesma forma que o anterior, se dá 
a partir de afecções passivas, porém neste caso, as relações entre 
as partes extensivas de cada corpo geram uma decomposição 
desses corpos. Um corpo que não convém com meu corpo gera 
uma diminuição de minha potência de agir. Este tipo de encontro 
denomina-se tristeza-paixão. (LAFELICE, 2015, p.47-51) 

 

Esta composição entre corpos,quer prosperem para um bom encontro 

denominado alegria-paixão, ou iversamente para uma decomposição do encontro 

denominado tristeza-paixão, na Psicanálise torna-se passível a evidência da 
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angústia. A isto Motta, nos explicita:  

 

 Assim, a angústia indica aquilo que do corpo escapa, ela trata do 
corpo em negativo, da ausência que nele se inscreve, daquilo que 
se marca no corpo como castração e que não é passível de ser 
figurado na imagem. Se no seu aspecto fascinante o corpo 
possibilita a constituição do eu, na sua dimensão de angústia ele o 
faz decair, fazendo despontar, fugidiamente, o sujeito (MOTTA, 
2005, p.675)  

 
“Origem do desejo e sociedade do consumo”, são apresentados no próximo 

tópico por Lafelice. Assim, em síntese, através de Lafelice se transcreve a origem 

do desejo e como estes nos afetam, a partir de Spinoza: “[...] o desejo é a própria 

essência do homem. Enquanto conatus buscamos preseverar em nosso ser” e “Na 

medida em que este esforço de preseveração está relacionado ao nosso corpo e à 

nossa mente, ao mesmo tempo, estamos afetados pelo desejo” (LAFELICE, 2015) 

No que diz respeito à sociedade de consumo, o autor do livro remete uma 

pergunta: “Seriam os nossos desejos realmente desejos singulares tendo como 

origem não uma emulação, mas um desejo autenticamente relacionado à nossa 

própria potência?” (LAFELICE, 2015) 

Pissardo citando o cineasta Robert Flaherty (2009), explica que: 

 

 [...] a força propulsora por trás do trabalho no mundo (isto é, a 
construção social da realidade) é nosso medo da morte, que ele 
rotula de “a angústia fundamental”. [...] somos levados a construir 
formas coletivas de sentido por meio da interação social em um 
esforço angustiado por transcender nossa própria finitude. 
(FLAHERTY, 2009, apud PISSARDO, 2017, p.665-678) 

  

Bauman, 2007 apud BORGES, 2015 nos diz: “Para nós, o capitalismo e a 

vida consumista são sinônimos. Consumir é a essência do capitalismo e não pode 

ser divorciado dele” A frase cunhada pela afirmação vigente permite que subsídios 

se abram para a Psicanálise. Freud e Lacan aparentam uma preocupação com esta 

situação. A isto Borges diz: 

Assim como Freud em “O mal-estar na cultura” (1930/2006b), Lacan 
(1969-1970/1992b) preocupa-se com o mal-estar na modernidade, 
diagnosticando-o, em última instância, como produto do discurso 
capitalista. (BORGES, 2015, p.401) 
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Portanto o discurso capitalista não se refere á satisfação de desejos, muito 

pelo contrário é o que escrevem - em citação, os psicólogos Tim Kesser e Keller, 

Heidi: 

 
Ao contrário da promessa declarada dos comerciais, o consumismo 
não se refere à satisfação de desejos, mas a despertar o desejo 
para sempre mais desejado e, de preferência, os tipos de desejos 
que não podem, em princípio, ser extintos. A premiação de 
aumentos infinitos na riqueza material pode levar a sentimentos de 
inutilidade e insatisfação, porque em culturas de superabundância e 
ganância as pessoas experimentam desconexão entre seus desejos 
e necessidades. Em suma, o materialismo parece ser tóxico para o 
bem-estar subjetivo. (KASSER & KANNER, 2004, p.45). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Intuímos no decorrer do estudo e apresentação do trabalho que psicanálise e 

Filosofia podem, e devem, se encontrar em uma ambivalência permitindo ser 

atravessada constitutivamente. Pois se movem entre os parâmetros da angústia e 

do saber, da ciência e da existência ou, em termos metapsicológicos, entre pulsão e 

representação. Percebemos ainda, que neste “atravessar constitutivamente” e nessa 

“ambivalência”, o surgir uma sinalização justificável de entrecruzamento em 

justaposição a teoria da angústia em Freud, no sentido desta produzir no sujeito 

(eu), afectos tristes e angustiantes bloqueando nossos desejos e vontades, ora 

reprimidos.  

Destarte ao longo da execução deste estudo fomos percebendo o grau de 

importância das ciências psicanalíticas e filosóficas ao se entrecruzarem. Com isto, 

e ainda através da elaboração do trabalho, proporcionaram respostas não menos 

evasivas, no que tange em obter subsídios, a fim de, elaborar considerações dessa 

metapsicologia. 

Quanto à filosofia sempre insistiu sobre o tema da angústia, conceituando-a 

como uma disposição afetiva original da existência. Esta angústia quando 

distanciando-se da tradição metafísica ocidental instaurada pelo platonismo, é 

considerada como indispensável na elaboração de uma filosofia que visa abarcar o 

estatuto do homem. E mais, a angústia teria um caráter contingente. Seria um afeto 

constituinte, fundamental do ser, do existir humano, no sentido de que ela abre este 

ser para a sua propriedade.  

Quanto à psicanálise podemos dizer em termos psicanalíticos e retomando 

uma expressão de Freud: “Angústia é algo que se sente”, ou seja, enquanto através 

de aspectos funcionais o sujeito tenta encontrar sua verdade que sempre lhe 

escapa, é através da angústia que mais podemos nos aproximar do Real do ser, do 

intrínseco verdadeiro. 

Através do estudo, simultâneo, entre as teorias dos afectos e a teoria da 

angústia, foi possível elaborar as considerações pertinentes a que foi proposto 

anteriormente. Com a confecção do resumo do livro atingimos nosso primeiro 

objetivo, a saber: Possibilitou-nos uma leitura sintetizada, permitindo o entendimento 

de forma mais simples - não simplista, proporcionando uma interatividade maior com 
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o tema proposto.  Em nosso segundo objetivo, ainda se utilizando deste resumo e, 

fazendo se valer do entrecruzamento nas leituras, identificamos alguns pontos de 

conversão. Portanto, obtivemos subsídios para dispor nossas considerações finais. 

Evidenciamos o entendimento de a psicanálise, bem como diversas áreas do 

conhecimento, esforçar-se significativamente em dissimular conceitos do senso 

comum, contudo, o conjunto de opiniões, ideias e concepções ainda prevalecem 

em um determinado contexto social, se impõndo como naturais e necessárias, não 

evocando geralmente reflexões ou questionamentos. Nisto, observa-se que 

infelizmente, existe ainda dentro da comunidade psicanalítica explicações 

elaboradas precocemente como forma de nos reassegurarmos da confiabilidade de 

nossas visões de mundo. 

Consideramos de extrema relevância Freud expressar por diversas vezes seu 

desejo em haver uma maior contribuição para o conhecimento das pulsões que 

pudesse vir de outras áreas do conhecimento e especificamente, das ciências 

biológicas. E assim corroborando desvencilhar-se das amarras de uma tradição 

psicofilosófica. 

Evidenciamos que assim como a filosofia (spinoziana) afirma o entendimento 

da mente humana ser “Um modo do atributo pensamento da mesma forma que um 

corpo também é um modo do atributo extensão”, assim faz-se notável como, a partir 

de Freud, o corpo (extensão) assume essa nova configuração. Isto posto, considera-

se que a sexualidade harmoniza-se a um novo campo teórico de indagação sobre o 

cérebro, indo além da oposição cartesiana entre os apontamentos do corpo e do 

psiquismo. 

Por fim entre as considerações apresentadas destacamos que a intensidade 

da força pulsional de um sujeito não pode ser medida. Para Spinoza é falso qualquer 

problema que se coloque a comparar ou medir a potência de um indivíduo com base 

na de outro. Sugerindo assim que como a intensidade das pulsões e os conflitos que 

delas resultam devem somente indicar alterações no sujeito. Nesta aproximação 

exposta acima, nos permite igualar “pulsão e potência” como conceitos através dos 

quais se expressa à individuação de singularidade do sujeito.  
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