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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe mostrar um modo de pensar e fazer clínica inspirado na 

filosofia de Benedictus de Espinosa e Gilles Deleuze. Nossa leitura da filosofia de 

Espinosa acontece especialmente pela maneira como Deleuze a apresenta. Com 

estes autores, podemos falar de uma clínica que se ocupa do acolhimento, do 

cuidado, do tratamento de um indivíduo, a partir da pergunta por aquilo que ele 

pode. Por este caminho, percebemos que nenhum indivíduo vive a mesma variação 

afetiva, já que se trata sempre de uma experiência singular. Para Espinosa, o 

indivíduo é uma potência singular, que varia através das situações de sofrimento e 

de contentamento. Mesmo em um mínimo de potência, mesmo tomado de tristeza, 

um indivíduo é sempre perfeito, ou seja, nada lhe falta. Estes autores nos alertam 

que a ideia de falta está ligada a interpretações e classificações que são fruto de 

nossa imaginação, a qual compreende os afetos de maneira abstrata.  

Para mostrar este processo, nos aproximamos da experiência de Fernand Deligny 

em seu trabalho com crianças autistas. Este autor acolhe essas crianças sem 

compreender a sua condição autista, marcada pela ausência de linguagem, como 

uma limitação. Ele se interessa pelos gestos e trajetos que expressam aquilo de que 

estas crianças são capazes. Em seu trabalho ele traz o conceito de rede, como 

aquilo que permite aos corpos participarem de um mesmo plano comum. 

Compreendemos que esta concepção de rede ressoa àquilo que Espinosa chama 

de viver sob a condução da razão, já que o que é racional para este autor, diz 

respeito a um encontro de acolhimento em um plano comum de composição. A 

clínica envolve este tipo de conhecimento racional, e além deste, um conhecimento 

intuitivo, que permite compreender um indivíduo em sua potência singular, ou seja, 

naquilo em que ele pode se compor com todos os outros. Tratamos deste tipo de 

experiência clínica em uma situação de ensino-aprendizado, em que um grupo de 

professores nos mostra um modo de tecer uma rede através da invenção de práticas 

de formação. Neste processo, tanto professores quanto alunos aprendem a respeito 

da própria potência singular.  

 

Palavras-chave: Clínica, Espinosa, Deleuze, potência singular, Deligny 
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ABSTRACT 

 

This work intends to show a way of thinking and practicing clinic inspired by Benedict 

de Spinoza and Gilles Deleuze's philosophy. Our reading of Spinoza's philosophy 

follows especially the one by Deleuze of it. With these authors, we can speak of a 

clinic that is concerned with lodging, caring and treating an individual, starting with 

the question of what he or she can do. This way, we realize that no individual lives 

the same change of affections, since it is always a singular experience. For Spinoza, 

the individual is a singular power (potentia), which varies through situations of 

suffering and joy. Even having a minimal power (potentia), even being very sad, an 

individual is always perfect, that is, he or she lacks nothing. These authors tell us that 

the idea of lacking is connected to interpretations and classifications that are the 

product of our imagination, which comprehends the affections abstractly. In order to 

show this process, we refer to Fernand Deligny's work with autistic children. This 

author lodges these children without understanding their autistic condition, marked by 

the absence of language as a limitation. He is interested in gestures and paths that 

express what these children are able to do. In his work he uses the concept of net as 

what allows bodies to participate in a single common plan. We think that this net 

concept echoes what Spinoza calls living under the guidance of reason, since what is 

rational for this author is connected with lodging in a common plan of composition.  

The clinic involve this kind of rational knowledge and, besides, an intuitive knowledge 

that allows us to understand an individual in his or her own singular power (potentia), 

that is, in what he or she can compose with everyone. We deal with this kind of 

clinical experience in a teaching-learning situation, in which a group of teachers show 

us a way of weaving a net by inventing formation practices. In this process, both 

teachers and students learn about their own singular power (potentia). 

 

keywords: Clinic, Spinoza, Deleuze, singular power (potentia), Deligny 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O senhor… mire e veja: o mais importante e bonito do mundo é isto: que as 

pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão 

sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior.”  

Guimarães Rosa 

 

“Não é possível, entretanto, que nos recordemos de ter existido antes do corpo, uma 

vez que não pode haver, nele, nenhum vestígio dessa existência, e que a eternidade 

não pode ser definida pela tempo, nem ter, com este, qualquer relação. Apesar 

disso, sentimos e experimentamos que somos eternos.” 

Benedictus de Espinosa 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Abreviaturas utilizadas por nós para livros de Gilles Deleuze e Benedictus de 

Espinosa. Nas obras de Deleuze indicamos em nossas citações a paginação das 

edições originais francesas, e entre colchetes e precedido de “tr.”, a paginação da 

tradução em língua portuguesa, quando existente. Os dados referentes às traduções 

encontram-se na bibliografia deste trabalho. No caso de Espinosa, como trataremos, 

especialmente, do livro Ética e utilizaremos a tradução brasileira, edição bilíngue, de 

Tomaz Tadeu pela Editora Autêntica, faremos a citação de maneira diferente da 

formatação oficial, colocando entre parênteses sempre a obra, a parte da obra, a 

proposição numerada e o que se seguir dela. Não repetiremos o nome do autor. 

Entendemos que deste modo torna-se visualmente mais acessível para o leitor se 

localizar neste livro.  

 

Livros de Deleuze  
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INTRODUÇÃO 

 

 

É sempre uma questão urgente que nos leva a desenvolver uma pesquisa; 

trata-se de algo que queremos compreender e cuidar. Digo cuidar, pois esta questão 

se refere àquilo que nos afeta intensamente e que não pode ser deixado de lado; é o 

que podemos chamar de um cuidado de si, para retomar a ideia de uma das obras 

de Michel Foucault. Embora tenhamos nos acostumado a pensar que uma questão 

nasce de um incômodo, de algo que queremos resolver, de que queremos nos livrar, 

defendemos, com Espinosa, que não somos capazes de formular tal questão sem 

certa composição que nos permita chegar a ela, sem certa alegria.  

A minha alegria surge de um encontro necessário, um encontro de 

composição com dois intercessores: Benedictus de Espinosa (1632-1677) e Gilles 

Deleuze (1925-1995). São eles que me ajudam a enunciar a questão que me instiga, 

que me afeta, e que se refere ao aprendizado de um modo de pensar e fazer clínica. 

Como venho de uma formação em Psicologia, propor uma questão a respeito 

da clínica não causa estranhamento algum, mas tratar de clínica em aliança 

declarada com um pensamento filosófico, talvez não seja algo tão usual. Digo que 

minha aventura em me apropriar, me compor, me afetar, enfim, ser tomada pelo 

universo de questões filosóficas da Ética – considerada a obra mais importante de 

Espinosa – sempre se fez a partir de uma leitura ocupada com o que há de clínico 

em suas questões. Isto acontece, por exemplo, quando Espinosa trata do 

aprendizado dos afetos de um corpo, nos fazendo compreender que há sempre uma 

variação afetiva que o torna mais fraco ou mais forte, mostrando como este corpo se 

aproxima e se afasta de uma potência que lhe é própria. Ora, esta discussão 

proposta por Espinosa me parece ser decisiva àqueles que se ocupam em acolher 

alguém que sofre. Percebo com isso, o plano comum em que estão imersas as 

áreas da Psicologia e da Filosofia, de modo que me sinto autorizada a transitar entre 

elas. Além do mais, esse gosto por Espinosa, em se tratando do campo dito das 

psicologias, não é tão excepcional assim: basta ler as Cartas a Espinosa de Nise da 

Silveira. 

Ao investigar quais seriam algumas das exigências de uma clínica inspirada 

nesses autores, não me refiro exclusivamente a um trabalho clínico de atendimento 
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individual, embora algo desta prática também esteja em pauta. Estou pensando em 

uma ideia mais abrangente de clínica. Estou considerando que pode haver um 

trabalho clínico de acolhimento e cuidado em diferentes práticas, tanto as práticas 

específicas da Psicologia, que já são conhecidas, quanto outras que ainda podem 

ser inventadas, como, por exemplo, a possibilidade de realizar o trabalho clínico na 

experiência de uma aula, como tratarei a seguir. Em todos os casos, este trabalho 

envolve a proposta ética de compreender e acolher o indivíduo na sua singularidade, 

aprendendo quanto ao que é bom e mau para a sua complexa individuação e 

singularização, e também, como podemos dizer com Espinosa, para a sua 

conservação. 

A primeira investigação que fiz a respeito desta ideia de clínica aparece em 

minha dissertação de mestrado intitulada A construção de um olhar clínico vidente. 

Naquele momento, eu espreitava a vidência intuitiva de Espinosa, avaliando através 

da arte – especialmente, o cinema e a literatura – como podemos compreender os 

afetos, que levam a uma maneira de viver mais livre ou mais submissa. Ao escrever 

a respeito do encontro com dois filmes, O Violino e Asas do Desejo e com o conto “A 

coisa autêntica”, de Henry James, pude recolher algumas pistas do que seria a 

intuição de uma clínica, que, naquela situação, escolhi chamar de olhar clínico 

vidente. A aliança com Deleuze e Espinosa já se fazia presente. Entretanto, somente 

agora, no percurso de minha tese de doutorado, é que a proximidade com estes 

autores me leva a pensar que as exigências de uma clínica estão diretamente 

atreladas à conquista de um conhecimento racional e intuitivo, como tentarei explicar 

em seguida. 

A leitura que Deleuze faz de Espinosa ou, como poderíamos dizer, o modo 

como ele se apropria das ideias deste autor muito me interessa. Eu não diria que 

Deleuze se apresenta como um comentador de Espinosa, mesmo porque ele nos 

faz pensar que Espinosa é, talvez, seu maior intercessor; é aquele que o ajuda a 

levantar seus problemas. Deleuze, em suas obras a respeito de Espinosa, nos 

enlaça em seu modo de pensar junto com este filósofo do século XVII mostrando a 

força de seu pensamento. Por isso, posso dizer que em minha leitura de Espinosa e 

o Problema da Expressão, Espinosa: Filosofia Prática e das aulas publicadas no 

livro Cursos sobre Spinoza, pude compartilhar da grande admiração de Deleuze 

para com este filósofo, de maneira que me afirmo, também, uma espinosana, por 
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constatar cotidianamente, através de minhas experiências de vida, a grande força de 

suas ideias. 

Deste modo, assumi o desafio de trazer uma filosofia do século XVII para 

pensar a clínica. A despeito da distância cronológica, proponho mostrar neste 

trabalho, a operatoriedade das ideias de Espinosa que, a meu ver, têm muito a 

contribuir para a compreensão das variações afetivas que indicam a condição de 

sofrimento e de saúde de um indivíduo, que decidem quanto a sua liberdade ou 

servidão. Este autor nos faz perguntar o porquê de aceitarmos viver separados de 

uma força que nos é própria; faz-nos perguntar por que padecemos tanto, porque 

permitimos que outros corpos nos enfraqueçam. A própria vida de Espinosa parece 

nos mostrar, exemplarmente, a abrangência dessa questão. Por ter defendido, 

dentre outras coisas, que pertence à natureza do indivíduo a capacidade de pensar 

por conta própria e assim selecionar os encontros que lhes são úteis, Espinosa 

atiçou o ódio, não só da comunidade judaica, na qual nasceu e foi criado, mas 

também de muitos outros religiosos, habituados a uma vida de completa servidão. 

Aos vinte e quatro anos, ao recusar retratar-se diante dos rabinos de sua 

comunidade por expressar continuamente, segundo eles, ideias heréticas, Espinosa 

foi expulso. Impedido de estabelecer qualquer contato com os judeus, acusado de 

ser ateu e blasfemar contra a religião, ele retirou-se para a companhia de alguns 

amigos que, assim como ele, eram livres-pensadores. Após uma tentativa de 

assassinato, determinante para fazê-lo pensar o quanto a ignorância, a submissão e 

a superstição tornam os homens piores, ele afastou-se de sua cidade natal, 

Amsterdã, para escapar às perseguições. Ele morou em alguns vilarejos da 

Holanda, como Rijnsburg e Voorsburg, e passou seus últimos dias na cidade de 

Haia, levando uma vida simples e dedicando-se à escrita de suas obras e ao 

trabalho de polidor de lentes para microscópios e telescópios, ofício que garantiu 

seu sustento até o final de sua vida. 

 Espinosa ocupava-se com o desenvolvimento de uma filosofia prática – como 

diz Deleuze no título de seu livro – ou seja, uma filosofia ocupada com a vida, com a 

experiência dos encontros de um corpo, para usar uma das denominações que 

Espinosa utiliza para tratar do indivíduo. Este autor nos convida a darmos atenção 

ao corpo, aos afetos que o preenchem, pois todas as ideias que temos 

correspondem a estes afetos. Por isso é possível dizer que todo o modo de pensar e 

de viver apenas pode ser compreendido pelos afetos alegres e tristes que o corpo-
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indivíduo experimenta. Este autor dedica a sua vida a mostrar aos homens que eles 

são capazes de muito mais coisas do que imaginam, que podem pensar livremente, 

que podem agir das mais diversas maneiras e se tornarem assim mais fortes e 

felizes através de um mútuo acolhimento; basta que eles encontrem o caminho de 

um conhecimento racional. No entanto, é preciso considerar que a ideia de uma 

racionalidade, em Espinosa, está ligada a um conhecimento da composição entre 

indivíduos, que aprendem a respeito do quanto convêm um ao outro e por isso se 

fortalecem, e não a uma mera condição intelectual que decide sobre as paixões do 

corpo. 

Na Ética, Espinosa nos provoca enunciando a questão clínica de que não 

sabemos “o que pode um corpo”. Aquilo que um corpo pode, aquilo de que ele é 

capaz apenas é compreendido através do aprendizado de seus encontros, nos quais 

é afetado de alegrias e tristezas. Espinosa nos diz que um corpo pode muitas 

coisas, mas que nós estamos muito distantes de compreender o que isso quer dizer. 

Não temos ideia da amplitude de nossa capacidade afetiva; não sabemos que 

somos capazes de mudar um afeto de tristeza, uma situação de sofrimento. Há 

muita coisa a respeito desta capacidade que podemos investigar se soubermos 

fazer uma leitura ética, vale dizer prática, do que nos é bom e mau em nossos 

encontros. Do ponto de vista de uma clínica, e o que torna a questão mais 

interessante, é que Espinosa está tratando sempre de uma experiência singular, o 

que quer dizer que nenhum corpo vive a mesma variação afetiva vivida por outro 

corpo. 

Veremos ao longo desta tese que, para Espinosa, aquilo que é singular diz 

respeito a uma potência. O conceito de potência é um dos conceitos-chave que 

retomaremos neste trabalho. Estamos sempre tratando da potência quando dizemos 

que um indivíduo está fraco ou forte, trata-se, respectivamente de ter sua potência 

diminuída ou aumentada. Mas há mais um detalhe que faz desta filosofia uma 

grande contribuição para pensar um acolhimento clínico, qual seja, a ideia de que 

sendo um indivíduo uma potência que varia para mais e para menos, ele nunca 

perde em perfeição. Trata-se de uma ideia complexa de perfeição, que depende 

daquilo de que o indivíduo pode e que não diz respeito a um critério que o 

transcenda. A partir desta ideia dizemos que o indivíduo não está privado de nada. 

Mesmo em uma situação de grande sofrimento, o indivíduo não está privado de 

perfeição. Enfim, dizemos que esta filosofia não parte de uma ideia de falta. Quando 
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um corpo não é capaz de muita coisa dizemos que ele pouco compreende de sua 

perfeição, mas isto não o torna imperfeito. 

Vamos aprender com Espinosa que a compreensão a respeito do que somos 

capazes está ligada ao tipo de conhecimento que conquistamos. Na Ética, Espinosa 

apresenta três gêneros do conhecimento: o primeiro deles, ligado diretamente à 

imaginação e às paixões, indica o momento de maior passividade, pelo qual não 

conseguimos ajudar a nós mesmos ou aos outros a sair de uma situação difícil. O 

segundo gênero, ligado diretamente à razão, nos torna capazes de, através daquilo 

que temos de comum, mudar nossos afetos, experimentando uma maior alegria, 

efetuando um grau maior de nossa potência. Ele nos fala, ainda, de um terceiro 

gênero de conhecimento, chamado de conhecimento intuitivo, sendo este, a meu 

ver, o grande momento de um trabalho clínico, pois diz respeito ao acolhimento de 

um indivíduo compreendendo-o por aquilo que o faz singular, compreendendo-o por 

sua própria potência. 

Portanto, para mostrar quais são as exigências deste modo de fazer clínica, 

seguiremos Espinosa neste caminho do conhecimento ou, como podemos dizer, do 

acolhimento e cuidado que isto envolve, fazendo uma apresentação em três 

capítulos. Trata-se de três momentos aparentemente distintos, mas que se 

relacionam intensamente, pelos quais buscamos mostrar a passagem da servidão à 

liberdade, passagem esta que Espinosa explicita, especialmente, nas partes IV e V 

da Ética, explicando o que são e como podemos atingir os conhecimentos racional e 

intuitivo, a partir de uma condição passiva. 

No primeiro capítulo propomos seguir as pistas de uma clínica a partir de uma 

troca de correspondências entre Espinosa e Willem van Blyenbergh, onde surge um 

problema de fundamental importância: o problema do mal. Nesta correspondência, 

aparece a questão do sofrimento humano e da ideia de privação, que envolve uma 

concepção abstrata de perfeição. Espinosa vai nos mostrar que pouco sabemos a 

respeito das fragilizações da mente e do corpo, bem como de nossa potência, para 

afirmarmos que existe o mal, em si mesmo considerado. Veremos o quanto esta 

discussão pode ser pensada como uma crítica às leituras transcendentes próprias a 

modelos interpretativos que classificam os corpos, julgando-os sem compreendê-los. 

Ao longo deste capítulo, mostraremos de que modo é possível compreender os 

afetos de um corpo, traçando o que chamarei de mapas afetivos, os quais ganham 

sempre novas configurações de acordo com as mudanças que ocorrem na trajetória 
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de uma vida. É desta maneira que podemos acompanhar como um corpo pode 

passar a uma perfeição maior, o que vem a ser viver sob a condução da razão.   

No segundo capítulo, o pensamento de Espinosa ganhará mais força em um 

passeio breve, mas intenso, que propomos fazer pela teoria de Fernand Deligny. 

Este inesperado bom encontro surge da leitura de um artigo de Pascal Sévérac, 

estudioso francês do pensamento de Espinosa. Sévérac sugere algumas 

ressonâncias da teoria de Deligny com Espinosa, no que se refere à potência de 

agir, própria aos corpos, relacionada a uma ideia de se tramar uma rede. Veremos 

que a ideia de rede está ligada a uma composição entre indivíduos, que são mais 

fortes enquanto partes desta trama do que quando estão isolados. Deligny se refere 

a uma rede de composição com as crianças autistas, de quem ele cuidava. Ele que 

viveu com estas crianças e se dedicou a acolhê-las, descobriu em seus gestos e 

trajetos um agir que fortalece e conserva as suas existências. Para que este agir dos 

autistas fosse garantido seria preciso sempre assegurar a tecedura desta rede de 

composição.  

Entendemos que esta atividade clínica de Deligny, de tecer uma rede de 

acolhimento com as crianças autistas, ressoa com o que Espinosa chama de 

garantir um plano comum de composição entre corpos através do conhecimento 

racional. Pela razão, os homens estabelecem uma ajuda mútua, eles se acolhem 

não a partir daquilo que os enfraquece, mas a partir daquilo de que são capazes. 

Pelo traçado da rede, aprende-se a respeito do que há de comum entre os corpos 

para que eles sejam convenientes, mas, mais do que isso, aprende-se que todos 

eles se compõem por serem potências singulares de uma mesma natureza. Desta 

maneira, o trabalho clínico se realiza pelo conhecimento intuitivo.   

No terceiro capítulo, apresento duas experiências de ensino-aprendizado, nas 

quais vejo um modo de fazer clínica acontecer. Por estar imersa no plano da 

docência, senti-me convocada a pensar as relações clínicas entre professor e aluno 

em uma aula. Vejo que há sempre um desafio de estabelecer, em tais 

circunstâncias, uma rede de composição e criar um plano comum de aprendizado. 

Com isso procurei mostrar que a ação de tecer uma rede em aula, que vem a ser a 

conquista de um conhecimento racional e intuitivo, expressa o trabalho clínico de 

acolhimento tanto do aluno quanto do professor. 

Este trabalho de acolhimento aparece também na experiência de pesquisa e 

trabalho docente da qual participei com um grupo de professores da UNIFESP – 
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Baixada Santista. Estes professores estavam envolvidos com a implementação de 

uma proposta inovadora de formação em saúde, tendo criado estratégias de 

formação que abarcavam ao mesmo tempo uma experiência de aulas teóricas e 

trabalhos em campo, misturando os alunos dos cinco cursos da área de saúde 

nessas atividades. Tal proposta de trabalho disparou muito a potência inventiva de 

alunos e professores, assim como produziu diversos tipos de afetos. Desta maneira, 

este grupo de professores, que havia proposto tais atividades, decidiu realizar uma 

pesquisa para compreender como os corpos estavam vivendo este processo de 

formação. O trabalho clínico do grupo ocorreu tanto na criação e envolvimento com 

as atividades quanto na investigação da pesquisa. O que era possível perceber é 

que havia uma alegria no encontro destes professores. Eles haviam criado uma rede 

para pensarem juntos em maneiras de formar corpos mais fortes, de formar alunos 

capazes de levantar questões a respeito da saúde, sem cumprirem, simples e 

burocraticamente, as exigências habituais de uma técnica e uma profissão.  

Diria que nestas duas experiências clínicas aparece claramente a proposta 

política presente na filosofia de Espinosa: aprender a acolher os corpos de modo 

que eles possam alcançar cada vez mais a sua própria força, tomando posse de sua 

potência de pensar e agir e estabelecer, como consequência, uma vida comum mais 

livre. Trata-se de uma batalha para que haja menos tiranos, menos corpos 

escravizados, enfraquecidos, envenenados; trata-se da batalha de um acolhimento 

clínico que proponho pensar neste trabalho. 

Através deste caminho, esta tese propõe disparar e conservar a questão que 

se ocupa das exigências de uma clínica inspirada no pensamento de Deleuze e 

Espinosa. Digo que o leitor encontrará aqui a proposta de aprendizado de um modo 

de pensar e fazer clínica dentre tantos outros que, como diria Espinosa, participam 

da natureza. Poderia dizer que quando chegamos a um conhecimento intuitivo, e 

experimentamos aquilo que se chama de uma alegria ativa, nós realizamos o 

trabalho clínico de compreender que a nossa questão convém com todas as outras 

questões que os indivíduos são capazes de enunciar, e que por isso pode se 

compor com elas, acolhendo o que há de singular em cada uma. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

Uma concepção de clínica a partir da filosofia de Espinosa 
 
 

Chamamos de bem ou de mal aquilo que estimula ou refreia a 
conservação de nosso ser, isto é, aquilo que aumenta ou diminui, 
estimula ou refreia nossa potência de agir. Assim, é à medida que 
percebemos que uma coisa nos afeta de alegria ou de tristeza que 
nós a chamamos de boa ou de má. Portanto, o conhecimento do 
bem e do mal nada mais é do que a ideia de alegria ou de tristeza 
que se segue necessariamente desse afeto de alegria ou de tristeza. 
Ora, essa ideia está unida ao afeto da mesma maneira que a mente 
está unida ao corpo, isto é, ela não se distingue efetivamente do 
próprio afeto, ou seja, não se distingue da ideia da afecção do corpo 
senão conceitualmente. Logo, o conhecimento do bem e do mal nada 
mais é do que o próprio afeto, à medida que dele estamos 
conscientes.1 (SPINOZA, E, IV, Prop. 8, dem.) 

 

Sabemos bem o que quer dizer o mal. Utilizamos expressões do tipo: “Que 

maldade!”, “Aquela pessoa malvada”, “O mal que te acomete.” Chamamos de mal, 

por exemplo, a doença que destrói um corpo. Há alguns séculos, falava-se da peste 

como um mal que matava milhões, assim como tempos depois seria a vez da 

tuberculose e do câncer. As doenças eram verdadeiras entidades dotadas de uma 

força de destruição. Mas Espinosa nos dará outra definição do mal. Para ele “o mal” 

não existe, o que existe são maus encontros. 

Alguém adoece, é intoxicado por um corpo externo que contamina seu 

sangue, que compromete seus órgãos, de maneira que seu corpo já não é o mesmo 

que era antes. Seus cabelos caem e com eles grande parte das ideias alegres, que 

costumavam ocupar sua mente. Para essa pessoa, a doença ganha um valor tão 

grande que todos os seus outros afetos ficam pequenos diante dela. Dessa maneira, 

o seu tempo de vida é dedicado a lutar contra a doença, a afastar de si isto que a 

destrói. Espinosa nos diz que uma pessoa doente é, como todas as outras, por 

definição, uma potência singular2, e, no entanto, ao olharmos para ela o que vemos 

é uma impotência. Espinosa insiste em que cada indivíduo, enquanto existe, possui 

                                                           
1
 Omitiremos, em todas as citações da Ética, as indicações postas entre parênteses pelo próprio autor 

ao longo do texto e que se referem a diferentes passagens que tratam, em outras partes, da mesma 
questão. Esta escolha tem por objetivo tornar a leitura mais fluida. 
2
 A ideia de potência singular, por ser uma ideia central de como Espinosa compreende o indivíduo, 

será melhor explicada ao longo do capítulo. 
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um conatus, que é o esforço com que cada um se esforça em perseverar na 

existência (E, III, Prop. 6), isto é, em afastar de si tudo aquilo que lhe é prejudicial e 

em buscar encontros que o fortalecem. Sendo assim, mesmo um corpo fragilizado, 

gravemente doente, visivelmente impotente, se esforça para viver, embora esteja 

impedido de ser afetado de muitas maneiras diferentes.  

Quando a doença ganha um valor muito grande na vida de alguém, toda a 

potência dessa pessoa fica ocupada em afastar de si os afetos que diminuem ou 

refreiam a sua capacidade de afetar e ser afetado por novas alegrias, isto é, de 

passar a uma perfeição maior. É assim que dizemos que um corpo vive no mínimo 

do que ele pode.  

Isto que chamamos, com Espinosa, de um poder de afetar e ser afetado 

refere-se à capacidade do corpo humano de experimentar seus encontros. 

Primeiramente o que é importante observar é que o corpo humano é, em Espinosa, 

o objeto da ideia que constitui a mente humana (E, II, Prop. 13), o que quer dizer 

que a todo afeto vivido no corpo corresponderá uma ideia na mente, como vimos 

pela citação que abre este capítulo. Espinosa nos explica que todos os corpos3 se 

caracterizam por estarem numa certa proporção de movimento e repouso, de 

velocidade e lentidão entre suas partes constituintes, de maneira que são sempre 

determinados a variar a conexão entre tais partes no encontro com outros corpos, 

tentando manter, porém, a proporção de movimento e repouso que os caracterizam. 

É assim que cada corpo se constitui e se conserva na existência, isto é, sendo 

afetado por corpos exteriores de muitas maneiras, ao mesmo tempo em que os 

afeta4.  

As muitas maneiras de ser afetado podem ser explicadas por dois afetos de 

base: a alegria e a tristeza. Diz Espinosa que: 

A alegria é a passagem do homem de uma perfeição menor para 
uma maior. A tristeza é a passagem do homem de uma perfeição 
maior para uma menor. Explicação. Digo passagem porque a alegria 
não é a própria perfeição. Pois se o homem já nascesse com a 
perfeição à qual passa, ele a possuiria sem ter sido afetado de 
alegria, o que se percebe mais claramente no afeto da tristeza que é 
o seu contrário. Com efeito, ninguém pode negar que a tristeza 

                                                           
3
 Espinosa faz uma distinção entre os corpos simples “que se distinguem entre si apenas pelo 

movimento e pelo repouso, pela velocidade e pela lentidão” (E, II, Prop. 13, Ax. 2, após o segundo 
corol.), e corpos compostos, constituídos de vários indivíduos ou partes, entre as quais se estabelece 
uma certa proporção de movimento e repouso, velocidade e lentidão para que o próprio corpo 
composto possa conservar-se. 
4
 Ver axiomas e postulados da mesma Proposição 13 da Parte II da Ética. 
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consiste na passagem para uma perfeição menor e não na perfeição 
menor em si, pois o homem, à medida que participa de alguma 
perfeição, não pode se entristecer. Tampouco podemos dizer que a 
tristeza consiste na privação de uma perfeição maior, pois a privação 
nada é. A tristeza, entretanto, é um ato que, por isso, não pode ser 
senão o ato de passar para uma perfeição menor, isto é, o ato pelo 
qual a potência de agir do homem é diminuída ou refreada [...] (E, III, 
Def. dos afetos 2 e 3) 

 

Esta é a leitura clínica que Espinosa nos ensina a fazer da tristeza e do mal. 

Com ele compreendemos que somos capazes de algumas coisas e incapazes de 

outras, e é este poder de afetar e ser afetado que explica como cada pessoa leva 

sua vida. Neste capítulo, propomos apresentar algumas ideias de Espinosa, 

levantando questões clínicas que envolvem a atenção ao sofrimento e à impotência 

de um corpo. Algumas das ideias que Espinosa trata em seus livros, tornam-se mais 

claras nas correspondências que ele estabeleceu com seus interlocutores, já que 

era a condição de aprendizado que estava sempre em jogo em suas trocas 

filosóficas. As questões colocadas eram verdadeiros casos clínicos, no sentido de 

que tratavam de coisas concretas da vida, e as respostas que Espinosa propunha 

forçava-os a pensar, a olhar para seus próprios afetos, para suas crenças, para os 

julgamentos que os impediam de compreender o encontro de composição dos 

corpos. 

Faremos aqui o caminho de um aprendiz que encontra em Espinosa um 

campo de composição com a clínica. Para tanto, seguiremos um breve passeio pela 

correspondência que Espinosa estabelece com Blyenbergh. Essa correspondência é 

tomada como um convite para entrar no universo espinosano através do problema 

do mal e da impotência atribuída a um indivíduo, que são questões que nos levam à 

pergunta clínica pelas fragilizações de corpos e mentes. Para acompanhar essas 

ideias, seguiremos algumas leituras de Gilles Deleuze5 e de Marilena Chauí6 a 

respeito dessa problemática.  

A questão debatida com Blyenbergh será também tratada, por Espinosa, em 

sua Ética, ainda não publicada à época; especialmente na Parte IV, intitulada A 

servidão humana ou a força dos afetos, que também será trabalhada ao longo deste 

                                                           
5
 Em Espinosa e o Problema da Expressão, especialmente no capítulo XV “As três ordens e o 

problema do mal”; também em Espinosa: Filosofia Prática, capítulo 3 “As cartas do mal” e nas aulas 
em áudio sobre Espinosa, transcritas em Cursos sobre Spinoza. 
6
 Pelo artigo “Ser Parte e Ter Parte: Servidão e Liberdade na Ética IV”, publicado na revista Discurso, 

número 22, em 1993. 
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capítulo. Nela, Espinosa vê o quanto os homens vivem como servos e estranha o 

quanto eles chegam a tomar sua própria servidão como se estivessem lutando pela 

sua salvação.  

Seguindo o problema do mal a partir das cartas, veremos como a questão de 

Blyenbergh é colocada a partir de um pensamento religioso que compreende as 

ações dos indivíduos pela vontade e julgamento de um Ser transcendente, o que 

difere da teoria de Espinosa. Certamente a presente tese não se ocupa do estudo de 

algum pensamento religioso, porém o que esta correspondência dispara é muito 

importante para a ideia de clínica que nos toca.  Ela dispara a crítica de modelos 

interpretativos transcendentes, modelos que praticam abstrações e emitem juízos 

indiferentes ao que efetivamente se passa nos encontros afetivos. 

 

1.1 A Correspondência com Blyenbergh7 

 

Na Carta 18 de Willen van Blyenbergh, este pede a devida licença a 

Espinosa, para dar início a uma série de questões acerca de algumas ideias 

encontradas nos Pensamentos Metafísicos e Princípios de Filosofia Cartesiana, 

publicados em holandês em 16648. 

Blyenbergh, que é um comerciante holandês, apresenta-se como alguém 

interessado em se aproximar da filosofia para chegar ao conhecimento verdadeiro. 

No entanto, ao longo das correspondências vamos descobrindo ser ele um 

veemente defensor da tradição cristã, quando demonstra perplexidade diante das 

respostas de Espinosa quanto a sua concepção do mal e da vontade de Deus. 

Entretanto, é justamente pela determinação de Blyenbergh em se colocar como um 

aluno que quer muito aprender com Espinosa, que teremos acesso a explanações a 

respeito do que o nosso filósofo compreende por mal.  

Nesta primeira carta escrita à Espinosa, Blyenbergh mostra-se interessado 

em compreender o pecado e o Mal, trazendo o exemplo de Adão que ao comer do 

fruto proibido – segundo o que Blyenbergh compreendia antes de ler os livros de 
                                                           
7
 Refiro-me aqui as oito cartas trocadas entre Espinosa e Blyenbergh entre dezembro de 1664 e 

junho de 1665. Sigo a edição francesa da Editora GF Flammarion, Paris, 2010. 
8
 Maxime Rovere que organiza a edição francesa das Correspondências de Espinosa pela Editora 

Flammarion, escreve em nota de rodapé da carta 18 a referência à data de publicação dos livros de 
Espinosa em holandês. As obras Principios de Filosofia de Descartes demonstrada à maneira dos 
geômetras por Benedictus de Espinosa de Amsterdam junto com seus Pensamentos Metafísicos 
(tradução de Pieter Balling) foram publicadas por Rieuwertsz apenas em 1664, embora houvesse 
uma versão latina dos Princípios de 1661. 
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Espinosa – estaria desobedecendo a Deus, sendo passível, portanto, de julgamento. 

No entanto, o que ele encontra na teoria de Espinosa é a afirmação de que a causa 

de todo ato e toda vontade está em Deus, por ser ele causa de todas as coisas, 

assim como é causa de si.  

A partir disso, Blyenbergh pergunta se, sendo Deus causa da vontade e do 

movimento da vontade da alma de Adão, seria então Deus responsável pelo mal 

acometido a Adão. Seguindo este raciocínio, ele pergunta também a Espinosa se, 

sendo Deus causa do Mal, então desta forma, não seriamos obrigados a dizer que 

Deus é imperfeito? 

Espinosa responde à Blyenbergh, na carta 19, explicando que ele entende 

pela ideia de vontade e providência de Deus a mesma coisa, mostrando, portanto, 

que essa vontade não é pessoal, mas referida à ideia de uma causa imanente9, de 

maneira que tudo o que existe na natureza se explica por Deus, um Deus-Natureza.  

Para Espinosa não existe imperfeição em Deus-Natureza; tudo o que existe 

se explica naturalmente pela absoluta necessidade de sua causa. Portanto, se tudo 

se explica por esta absoluta necessidade causal, dizemos que ele tudo pode, sendo 

assim, absolutamente perfeito.  

Nesse sentido, Espinosa está mostrando que ao falar em Deus, ele não está 

se referindo a um Deus pessoal que agiria por um julgamento. O pecado 

questionado por Blyenbergh se explica no exemplo de Adão, pelo fato dele ser 

apenas um modo entre outros modos existentes, sendo, portanto apenas uma parte 

do Deus-Natureza. Sua perfeição varia em função do que ele pode do ponto de vista 

do seu corpo e de sua mente. Por isso se diz que Adão é privado de uma perfeição 

maior, o que se comprova, aliás, com o fato dele ter comido do fruto proibido. Com 

efeito, sua perfeição pode ser dita precária, mas simplesmente porque se limitou à 

consciência de sua fome, ignorando a pergunta pela saudável composição do seu 

organismo com as partes constitutivas do fruto. 

Nessa condição Adão imagina, cria ideias abstratas e compreende as leis de 

Deus como uma ordem a ser obedecida. É assim que Blyenbergh compreende a 
                                                           
9
 Espinosa é considerado um filósofo da imanência, justamente porque apresenta uma ideia de Deus 

que para ele é a Natureza (Deus sive Natura), de onde todas as coisas decorrem. Espinosa se opõe 
a ideia transcendente de um Deus criador de todas as coisas, que estaria separado da própria 
criação. Para este autor, Deus não é causa transitiva, mas imanente, ou seja: “Tudo que existe, existe 
em Deus, e por meio de Deus deve ser concebido; portanto, Deus é causa das coisas que nele 
existem, que era o primeiro ponto. Ademais, além de Deus, não pode existir nenhuma substância, isto 
é, nenhuma coisa, além de Deus, existe em si mesma, que era o segundo ponto. Logo, Deus é causa 
imanente, e não transitiva de todas as coisas.” (E, I, Prop. 18, dem.)  
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vontade de Deus, de maneira que o mal seria causado àqueles que o desobedecem. 

Para Espinosa há leis na natureza, mas leis de composição e decomposição dos 

corpos, como veremos mais adiante. Assim, como salienta Deleuze comentando 

essa passagem, a confusão de Blyenbergh estaria na concepção de uma ordem da 

Natureza que seria um imperativo moral: 

[...] É na medida em que nós percebemos uma lei que não 
compreendemos, que nós a apreendemos como uma ordem; Deus 
não proibiu absolutamente nada, explica Spinoza, ao submisso Adão. 
Ele lhe revelou uma lei; ou seja, que a maça se compõe com uma 
relação que exclui minha relação constituinte. Então é uma lei da 
natureza. É exatamente como o arsênico. Adão não compreendeu 
nada de nada, e em vez de entender isto como uma lei, ele entendeu 
como uma proibição de Deus. [...] (DELEUZE, Cursos sobre Spinoza, 
p.146) 

 

Na carta 20, Blyenbergh já de início abre o jogo. Diz ele se esforçar para ser 

um filósofo cristão e que se o conhecimento natural entrar em choque com a palavra 

de Deus ele desconfiará do primeiro. Ele questionará Espinosa a respeito do grau de 

perfeição de cada ser. Se cada um nasce com uma potência singular e não pode se 

tornar outra coisa diferente dela, como nos tornamos mais ou menos perfeitos? 

Já vimos acima, ao falarmos a respeito dos afetos, que a alegria e a tristeza 

são as passagens para uma maior e uma menor perfeição, respectivamente.  Essa 

variação da perfeição ou, como diz Espinosa, do grau de potência de um indivíduo 

será decisiva para avaliar, de maneira clínica, o sofrimento de uma vida. Por isso, é 

interessante observar a confusão que Blyenbergh faz a respeito da ideia de um 

indivíduo que nasce perfeito e de como as suas fragilidades poderiam ser explicadas 

por uma perfeição.  

O comerciante concebe que não tendo ninguém nem mais nem menos 

perfeição do que recebeu como essência, então alguém que se engana não recebeu 

de Deus a perfeição de poder não se enganar, senão esta pessoa jamais se 

enganaria. É o que ele relacionará também ao caso do adultério e do assassinato, 

como sendo próprios a uma essência, de maneira que estes atos são inescapáveis, 

e mais que isso, são atos que não ocorrem sem o conhecimento de Deus.  

Ele entendeu que para Espinosa estes atos são inteiramente bons, já que não 

há o conhecimento do mal em Deus. Portanto, a preocupação de Blyenbergh é que 

se Deus não possui o conhecimento do mal, ele não julgará os atos humanos, de 

maneira que aqueles que se conduzem pelas paixões não serão punidos, e, além 
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disso, serão considerados tão perfeitos quanto aqueles que se conduzem pelo 

intelecto. 

 [...] Pois, enfim, se Deus não tem nenhum conhecimento do mal, é 
pouco provável que ele punirá o mal. Que razões me restam a não 
perpetrar avidamente todos os crimes que se queira, se eu posso 
escapar da sentença do juiz? Por que não adquirir riquezas por vias 
detestáveis? Por que não realizar sem discriminação tudo isto a que 
nos leva o prazer e a carne? Você dirá: Porque devemos amar a 
virtude por ela mesma. Mas como posso eu amar a virtude? Se a 
mim não fora dado tanto de essência e perfeição! E se podemos ter 
tanta satisfação tanto nisso quanto naquilo, por que consagrar minha 
força a conter a vontade nos limites do intelecto? Por que não fazer 
aquilo a que me conduzem minhas paixões? Por que não matar em 
segredo o homem que cria obstáculos em meu caminho? Etc. [...] 
(SPINOZA, Correspondance, p.149, tradução livre) 

 

Conhecida como uma de suas mais famosas cartas, a carta 21 começa 

mostrando a tristeza de Espinosa ao perceber, pelas perguntas de seu 

correspondente, a impossibilidade de se estabelecer uma relação de aprendizado 

mútuo.  

Quando li vossa primeira carta, acreditei que nossas opiniões 
estavam de acordo. A segunda (que me chegou às mãos no dia 21 
de janeiro), porém, fez-me compreender que estamos bem longe 
disso, pois vejo que discordamos não somente quanto às 
consequências mais afastadas dos primeiros princípios, mas quanto 
a estes próprios princípios. Não creio, portanto, que nossa troca 
epistolar possa servir para nos instruirmos mutuamente. [...] (ibid., p. 
158, [tr.385])  

 

Nesta carta, Espinosa torna claro o desacordo entre eles, explicitando que 

Blyenbergh defende a ideia de um Deus que é um juiz, que julga aos ímpios e aos 

piedosos: 

Se tivésseis lido minha carta com maior atenção, teríeis visto 
claramente que nosso desacordo repousa num único ponto: as 
perfeições adquiridas pelos justos lhes são comunicadas por Deus 
enquanto Deus, isto é, absolutamente e sem atributos humanos 
(assim penso) ou por Deus enquanto juiz. Esta é vossa posição e por 
isso não quereis que os ímpios, agindo contrariamente ao decreto de 
Deus, sirvam a Deus tanto quanto os piedosos. [...] (ibid., pp.160-61, 
[tr. pp.385-86]) 

 

Espinosa percebe que Blyenbergh está tentando estabelecer uma diferença 

de perfeição entre os criminosos e os virtuosos, para dizer que estes servem a Deus 

e aqueles não. Quando Blyenbergh buscava na explicação de uma essência 

criminosa a impossibilidade de não cometer um crime, já que cada um recebe um 
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tanto de perfeição e não pode se tornar outra coisa diferente dela, ele buscava 

assim justificar a ideia de que a este indivíduo criminoso falta a virtude. Ciente disso, 

Espinosa explicará ao seu interlocutor o que ele entende pela ideia de privação.  

Espinosa utiliza o exemplo do cego, que também será retomado em sua 

Ética, para mostrar de que maneira a privação da visão só existe como uma 

comparação com o vidente, mas nada diz da potência do cego, tão perfeita quanto à 

do vidente: 

Em primeiro lugar, portanto, digo que a privação não é o ato de 
privar, mas apenas a simples e mera carência que em si mesma 
nada é. É apenas um ente de Razão ou modo de pensar que 
formamos quando comparamos as coisas entre si. Por exemplo, 
dizemos que o cego está privado da visão porque o imaginamos 
mais facilmente como vidente, seja porque o comparamos com 
outros videntes, seja porque comparamos seu estado presente com 
seu estado passado. Afirmamos, então, que a visão pertence à sua 
natureza e por isso dizemos que está privado dela. Mas, se 
considerarmos o decreto de Deus e a natureza desse decreto, não 
podemos mais afirmar que esse homem está privado da visão, assim 
como não podemos dizê-lo a respeito de uma pedra, pois nesse 
momento seria tão contraditório que a visão lhe pertencesse como 
seria contraditório que pertencesse à pedra, porque nada pertence a 
esse homem, nem pode ser considerado seu a não ser aquilo que o 
intelecto e a vontade de Deus lhe atribuíram. E, assim, Deus não é a 
causa da não visão desse homem como não o é da não visão da 
pedra: trata-se de uma pura negação. [...] Em suma, há privação 
apenas quando se nega a uma coisa algo que julgamos pertencer à 
sua natureza, e há negação apenas quando se nega a uma coisa 
algo que julgamos não pertencer à sua natureza. (ibid., pp.161-62, 
[tr. pp. 386-87]) 

 

Em Espinosa, a ideia de Deus como causa de todas as coisas é sempre 

afirmativa, não podendo ele ser causa da “não visão” de algo, ou seja, de uma 

negação. Blyenbergh, por estabelecer comparação com outros corpos diz que a um 

corpo falta ou a um corpo não pertence à visão, o que indicaria a sua imperfeição. O 

que Espinosa explica é que todas as coisas são perfeitas da maneira pela qual elas 

se apresentam com as partes que as constituem. No caso do cego, a visão não 

pertence a sua natureza e ele continua perfeito, mesmo sem enxergar. Isto que 

Blyenbergh está chamando de privação não existe em Deus-Natureza, mas tão 

somente na imaginação humana que forma uma ideia abstrata ao comparar as 

coisas. Esta ideia de privação, de falta será decisiva para pensar um modo de fazer 

clínica. 
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Na carta 22, Blyenbergh levanta uma questão interessante. Ele quer saber se 

ao concebermos que cada indivíduo é tão perfeito quanto pode sê-lo em função das 

afecções que preenchem a sua potência neste instante10, não estaríamos atribuindo 

uma instantaneidade à essência deste indivíduo. Sendo assim seriamos levados a 

dizer que, num instante é o crime que preenche uma essência e noutro instante é a 

virtude. E assim cada um deverá realizar tudo aquilo que recebeu de perfeição em 

determinado momento. 

[...] De maneira que aqueles que cometem crimes devem 
necessariamente os cometer, já que não há outra coisa diferente 
disso que pertença a sua essência deste momento. Do mesmo 
modo, aqueles que praticam a virtude o fazem precisamente, pois a 
potência de Deus quis que a virtude pertencesse, neste momento, a 
sua essência. [...] (ibid., p.172, tradução livre) 
  

A preocupação de Blyenbergh aparece cada vez mais relacionada ao modo 

como um indivíduo conduz sua vida, o que se explicaria pela sua essência, ou seja, 

pelo que ele recebeu de perfeição. Blyenbergh insiste neste ponto, por não enxergar 

nesta ideia de perfeição, a obrigação de que os homens devam se esforçar para 

agradar a Deus. Entendendo que a vontade de Deus exige que os homens se guiem 

pela virtude, a ideia de que estes homens nasçam perfeitos deveria impedi-los de 

cometer crimes. Mas se os homens cedem aos seus desejos e cometem crimes, e 

se esses atos pertencem a sua essência, como poderiam deles abrir mão?  

[...] Se houvesse uma alma cuja natureza não repugnasse ceder às 
volúpias e realizar crimes, mas com a qual ela conviria, haveria 
alguma razão de virtude que a levasse para o bem e renunciasse ao 
mal? Mas como seria possível que alguém renunciasse ao desejo de 
volúpia, quando este desejo pertence em parte a sua essência, o 
qual ele recebeu de Deus e que não pode abandonar? (ibid., p.174, 
tradução livre) 
 

Na carta 23, Espinosa justifica mais uma vez o motivo do desacordo com 

Blyenbergh, mostrando ter sido claro quanto a sua diferença em relação a ele, já que 

nosso autor não compartilha da posição de que a palavra das Escrituras estaria 

acima das ideias claras da razão natural. Espinosa aponta a confusão que faz 

Blyenbergh da vontade de Deus relativamente ao mal. Para Espinosa, Deus é a 

causa de todas as coisas que têm uma essência e o mal não tem uma essência, não 

existe do ponto de vista de Deus. O que temos são maus encontros que indicam 

                                                           
10

 Trata-se de uma frase de Deleuze a qual faremos referência em vários outros momentos. Podemos 
encontrá-la em EPE, p.231. 
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uma relação de decomposição de um corpo e não algo que preencheria uma 

potência. 

Eu digo, portanto, primeiramente, que Deus é a causa absoluta e 
eficiente de toda a coisa que tem uma essência, seja ela qual for. 
Consequentemente, se você puder demonstrar que o mal, o erro, os 
crimes, etc, são alguma coisa que exprime uma essência, eu lhe 
concederei, inteiramente, que Deus é a causa dos crimes, do mal, do 
erro, etc. Parece-me que mostrei suficientemente que isto que dá 
forma ao mal, ao erro, ao crime, não consiste em algo que exprime 
uma essência e, por esta razão, não se pode dizer que Deus é a sua 
causa. [...] (ibid., pp.178-79, tradução livre) 

 

O que Espinosa está sinalizando a Blyenbergh é que seu julgamento depende 

da ideia de um Deus pessoal que deseja certo comportamento dos homens, ou seja, 

Deus é pensado como tendo atributos humanos: “[...] não podemos dizer, em termos 

filosóficos, que Deus deseja algo, nem que algo lhe é agradável ou desagradável. 

Pois estes são atributos humanos que não tem lugar em Deus.” (ibid., p.179, 

tradução livre). 

[...] eu digo logo que ser ‘bom relativamente a Deus’ implica que o 
justo oferece algo de bom e o ladrão algo de mau, eu respondo que 
nem o justo nem o ladrão podem causar a Deus nem prazer nem 
desprazer. Mas se a questão é a de saber se cada uma das duas 
ações, enquanto elas são algo de real, de que Deus é a causa, uma 
é tão perfeita quanto à outra, eu digo que se consideramos apenas 
as ações, e cada uma como tal modo, poder-se-ia dizer que ambas 
sejam igualmente perfeitas. Enfim, se você pergunta se o ladrão e o 
justo são igualmente perfeitos e felizes? Eu respondo não. Pois, por 
justo, eu compreendo alguém que deseja com constância que cada 
um possua aquilo que é seu. Este desejo, em minha Ética (ainda não 
publicada), eu demonstro que para os honestos, ele nasce, 
necessariamente, do conhecimento claro que eles mesmos tem de 
Deus. E, já que um desejo deste gênero não ocorre para o ladrão, a 
ele necessariamente falta o conhecimento de Deus e de si mesmo, 
ou seja, a principal coisa que faz de nós homens. [...] (ibid., pp.180-
81, tradução livre) 

 

As ações de um indivíduo, para Espinosa, explicam aquilo de que este 

indivíduo é capaz, ou seja, expressam a sua potência, a sua perfeição. Isto significa 

que um ato, em si mesmo considerado, não pode ser julgado nem bom nem mau. 

Nosso autor acrescenta que quando pensamos na maneira de viver dos homens, a 

diferença entre eles, entre o justo e o ladrão, encontra-se em um conhecimento dos 

seus afetos e dos seus atos, conhecimento que Espinosa chamará de racional. 

Trata-se de um conhecimento ao qual o homem está determinado, mas que precisa 
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aprender a conquistar em suas experiências. Veremos o quanto este conhecimento 

está ligado à ideia de uma prática clínica. 

Com isso podemos retomar a questão de Blyenbergh a respeito de como 

entender que todos os indivíduos são perfeitos se eles cometem adultério, crime, 

roubo. O que este correspondente está procurando é a essência do mal que definiria 

um indivíduo. Porém, o que Espinosa mostra é que o mal não está na essência, o 

que se pode dizer é que há encontros entre corpos que produzem decomposição, e 

por isso chamamos de maus encontros. São encontros que impedem estes corpos 

de aprender o quanto são capazes, ou seja, que os impedem de ter um 

conhecimento racional. 

Na carta 24, Blyenbergh escreve a Espinosa insistindo em obter explicações a 

respeito de como decorre do conhecimento de Deus que sejamos levados a amar a 

virtude e a renunciar aos vícios. Mais uma vez a questão do bem e do mal é 

colocada, pois está presa a uma posição cristã de vontade e de julgamento. 

Blyenbergh pede mais informações para conhecer a Ética que ainda não está 

publicada, mas na carta 2711 ele receberá a ultima resposta de Espinosa encerrando 

a correspondência, por sentir de seu suposto aluno uma má intenção ao perguntar 

questões sobre a Ética apenas para refutá-la e para lhe fazer acusações. A postura 

de Blyenbergh ficará clara mais tarde em seus dois livros escritos para criticar 

Espinosa: La Verité de la religion chrétienne et l’autorité de l’Écriture sainte contre 

les arguments des impies, ou une réfutation du livre blasphématoire intitulé Traité 

théologico-politique (1674) ; Court Essai sur l’existence de Dieu suivi d’une réfutation 

de l’Étique  (1682). 

Este breve passeio pelas cartas nos permitirá desdobrar as questões 

sugeridas por Blyenbergh e respondidas por Espinosa no campo da clínica, já que 

elas nos ajudam a tratar da pergunta pelo que falta a um corpo como sendo 

diferente da proposta de Espinosa que se ocupa daquilo que pode um corpo, que é 

sempre perfeito. Como vimos, essas questão são disparadas pela pergunta sobre o 

mal, que Espinosa mostra não existir. 

 

 

 

                                                           
11

 O número desta carta é 27 e não 25, pois na ordem cronológica das correspondências aquelas de 
números 25 e 26 são referentes a Oldenburg. 
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1.2 O mal nada é! 

 

O sofrimento é inevitável! Descobrimos isto, pois existe um plano comum da 

natureza em que corpos muito diferentes coabitam. Não sabemos o que podemos 

encontrar pela frente. Pode ser que sejamos afetados pelo mal, pela tristeza. Mas 

quando isso acontece uma intervenção clínica se faz necessária. E esta intervenção 

depende de compreender o que se passa em nossos encontros.  

Na leitura da correspondência estabelecida com Blyenbergh acompanhamos 

a explicação minuciosa de Espinosa que nos mostra que a ideia de mal como algo 

referente à vontade de um sujeito que escolhe agir com a intenção de destruir o 

outro, de maneira a atribuí-lo a característica de ser um sujeito de má índole, não 

tem lugar em sua filosofia. De início, compartilhamos da preocupação de Blyenbergh 

já que percebemos a existência do mal quando, numa leitura clínica, concebemos o 

sofrimento – uma doença, por exemplo – como um mal que desorganiza uma vida. 

Mas Espinosa afirma com certeza: “O Mal nada é!” (DELEUZE, EPE, p.231). 12 E nós 

ficamos tão surpresos quanto Blyenbergh diante de tal afirmação. Poderíamos dizer 

que se alguém gritasse esta frase de que o mal não existe, no meio da praça, todos 

os ouvintes condenariam o locutor. Só um louco poderia pensar assim.  

No entanto, seguindo Espinosa, vamos percebendo aos poucos que se trata, 

antes de mais nada, de um problema de compreensão. Ora, é tão habitual dizer que 

alguém é malvado, que um grande mal ocorreu às vítimas de uma tragédia ou 

simplesmente falarmos que no mundo há tantos males experimentados por todos, 

que se torna fácil aderir a este modo de pensar. Espinosa, porém, insiste em dizer 

que na natureza não há mal algum, assim como também não há Bem; o que há é 

um plano de composições, em que alguns corpos não convêm com outros.   

Portanto, para entender do que se trata a questão do mal em Espinosa 

precisamos compreender primeiro as leis da natureza, comentadas na carta 19, 

operando em três ordens distintas, como nos explica Deleuze em Espinosa e o 

Problema da Expressão: 

Em primeiro lugar, há uma ordem das essências, determinada pelos 
graus de potência. Essa ordem é uma ordem de total conveniência: 
cada essência convém com todas as outras, todas estando 
compreendidas na produção de cada uma. Elas são eternas e uma 

                                                           
12

 Todas as citações referentes ao livro Espinosa e o Problema da Expressão, seguem a numeração 
de páginas do original francês. No entanto, estamos utilizando a tradução deste livro organizada por 
Luiz B. L. Orlandi, tradução esta que encontra-se ainda no prelo. 
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não poderia perecer sem que as outras também perecessem. A 
ordem das conexões é muito diferente: é uma ordem de composição 
que segue leis. Ela determina as condições eternas sob as quais os 
modos passam à existência, e continuam a existir enquanto 
conservarem a composição de sua conexão. Todas as conexões se 
compõem ao infinito, mas não toda conexão com qualquer outra. 
Devemos considerar, em terceiro lugar, uma ordem dos encontros. É 
uma ordem de conveniências e desconveniências parciais, locais e 
temporárias. Os corpos existentes se encontram pelas suas partes 
extensivas, de próximo em próximo. Pode ser que os corpos que se 
encontram tenham precisamente conexões que se compõem de 
acordo com a lei (conveniência); porém, no caso das duas conexões 
não se comporem, pode ser que um dos dois corpos seja 
determinado a destruir a conexão do outro (desconveniência). 
Portanto, essa ordem dos encontros determina, efetivamente, o 
momento em que um modo passa à existência (quando as condições 
fixadas pela lei são preenchidas), a duração ao longo da qual ele 
existe, o momento em que ele morre ou é destruído. Espinosa define 
isso, ao mesmo tempo, como ‘a ordem comum da Natureza’, como a 
‘ordem das determinações extrínsecas’ e dos ‘encontros fortuitos’ 
como a ordem das paixões. (ibid., pp. 216-17) 

 

O Deus, que Espinosa apresenta a Blyenbergh é a Natureza, na qual se 

produzem todas as coisas. É nela que nós passamos a existência e morremos. Nós, 

homens, e todos os modos singulares que surgem na natureza são expressão deste 

Deus-Natureza. Um modo singular é um grau de potência, uma essência dentre as 

infinitas essências singulares que expressam este Deus. Do ponto de vista da ordem 

das essências, todos nós convimos, todos nós somos úteis uns aos outros, por 

sermos uma parte intensiva13, um grau da potência de Deus e, deste modo, não nos 

destruímos. Em Deus-Natureza há apenas composição. Por isso dizemos que nós 

temos uma essência que é eterna14. Mas é preciso acrescentar que não somos 

apenas explicados por nossa essência singular. Quando nascemos, quando 

passamos à existência, somos constituídos também de partes extensivas que 

estabelecem conexões para que nosso corpo se conserve. É a complexidade destas 

conexões que permite que um indivíduo continue vivendo, mesmo que uma de suas 
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 Deleuze apresenta em EPE, a ideia de que o indivíduo, no sentido de modo singular é formado por 
uma parte intensiva e por partes extensivas: “[...] na Ética, parece que a palavra ‘parte’ deve ser 
compreendida de duas maneiras. Ora se trata de partes de potência, isto é, partes intrínsecas ou 
intensivas, verdadeiros graus, graus de potência ou de intensidade. Assim, as essências de modos se 
definem como graus de potência (Espinosa reencontra uma longa tradição escolástica, segundo a 
qual modus intrinsecus = gradus = intensio). Ora se trata, também, de partes extrínsecas ou 
extensivas, exteriores umas às outras, agindo de fora umas sobre as outras. [...]” (p.173) 
14

 Em Espinosa, este Deus-Natureza é eterno, de maneira que todas as essências de modos 
singulares que são expressão do Todo que é Deus são também eternas. A natureza não contém nela 
mesma nada que a destrua. Quando um corpo é destruído, a essência ligada a este corpo 
permanece, se ligando a uma nova conexão de partes na existência, como veremos mais a frente.  
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partes isoladas seja decomposta ou destruída, como, por exemplo, no caso de 

alguém que se torna cego. Segundo as leis de composição, um corpo se encontra 

com outro corpo que se compõem com ele ou que o decompõe. No caso de alguém 

que se torna cego, dizemos que o contato do olho com um produto tóxico lhe causou 

a cegueira. Explicamos esta situação, com Espinosa, dizendo que a conexão entre 

os elementos que formam o produto tóxico ao entrarem em contato com a conexão 

entre os nervos de visão do olho humano, destrói a sua capacidade visual, 

obrigando-o a estabelecer uma nova conexão que é aquela da cegueira. Por isso 

dizemos ser a ordem dos encontros aquela que nos ensina a respeito das 

conveniências e desconveniências entre os corpos. Espinosa nos diz que nós 

nascemos passivos, ou seja, somos afetados ao acaso em nossos encontros sem 

compreender o que nos convém e o que não nos convém e precisamos aprender a 

encontrar corpos que nos ajudem a permanecer existindo. 

Dizemos então que cada conexão15 entre partes extensivas forma um 

indivíduo existente, assim como é esta conexão que expressa uma essência. A ideia 

de conexão na filosofia de Espinosa se refere à física cartesiana do século XVII. Ela 

implica uma proporção de movimento e repouso16 entre as partes extensivas, que se 

mantém ligadas e conservam um corpo. Nesse sentido, quando se diz que uma 

conexão entre partes é destruída é a proporção de movimento e repouso que foi 

desfeita obrigando suas partes extensivas a entrarem em uma nova conexão, o que 

pode significar a morte deste corpo e o nascimento de outro corpo. 

Por isso se diz que o que convém e o que não convém a um corpo no plano 

de seus encontros se refere, respectivamente, ao que lhe é bom e o que lhe é mau. 

Será bom aquilo que lhe permite ser afetado e afetar outros corpos de muitas 

maneiras e mau aquilo que lhe impede de efetuar este poder. É o que Espinosa diz 

na demonstração da Prop.39 da Ética IV17: 

O corpo humano precisa, para se conservar, de muitos outros 
corpos. Ora, o que constitui a forma do corpo humano consiste em 
que as suas partes transmitem entre si os seus movimentos segundo 
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 Seguindo a tradução de EPE, coordenada por Luiz Orlandi optamos por traduzir rapport por 
“conexão”, diferenciando de relation traduzida por “relação”. 
16

 Explicamos acima esta questão pela referência ao que se segue da Proposição 13 da Parte II da 
Ética. 
17

 Na proposição anterior, da mesma parte, encontramos também esta mesma ideia: “É útil ao homem 
aquilo que dispõe o seu corpo a poder ser afetado de muitas maneiras, ou que o torna capaz de 
afetar de muitas maneiras os corpos exteriores; e é tanto mais útil quanto mais torna o corpo humano 
capaz de ser afetado e de afetar os outros corpos de muitas maneiras. E, inversamente, é nocivo 
aquilo que torna o corpo menos capaz disso.” (E, IV, Prop. 38) 



33 

 

uma proporção definida. Logo, aquilo que faz com que se conserve a 
proporção entre movimento e repouso que as partes do corpo 
humano têm entre si conserva a forma desse corpo e faz, 
consequentemente, com que ele possa ser afetado e que possa 
afetar os corpos exteriores de muitas maneiras e é, por isso, bom. 
Por outro lado, aquilo que faz com que as partes do corpo humano 
adquiram, entre si, outra proporção entre movimento e repouso, 
também faz com que esse corpo assuma outra forma; isto é (como é, 
por si mesmo, sabido, e como observamos no final do prefácio desta 
parte), faz com que o corpo humano seja destruído e, 
consequentemente, que se torne inteiramente incapaz de poder ser 
afetado de muitas maneiras; e é, portanto, mau. (E, IV, Prop. 39, 
dem.) 

 
Na ordem dos encontros, um corpo mais forte pode destruir um corpo mais 

fraco. Aqui aparece a primeira ideia que nos permite compreender porque não existe 

o mal. Do ponto de vista da Natureza a composição sempre se estabelece, mesmo 

em detrimento de um dos corpos que, mesmo perdendo sua constituição vital, ou 

seja, morrendo, é levado a entrar em uma nova conexão. Temos então uma primeira 

pista para pensar uma nova maneira de compreender a doença. Por exemplo, no 

caso de uma doença como o mal de Alzheimer, ou no caso de alguém que se torna 

paraplégico ou de alguém que se torna cego dizemos que: “[...] As partes de um dos 

corpos podem ser determinadas, portanto, a tomar uma nova conexão exigida pela 

lei, perdendo aquela pela qual elas pertenciam a esse corpo.” (DELEUZE, EPE, 

p.216) Nestes casos não há destruição, não há morte, mas há decomposição, 

obrigando o corpo a entrar em uma nova conexão que o faz existir enquanto 

paraplégico, enquanto tomado do mal de Alzheimer, enquanto cego. Este corpo será 

tão perfeito quanto pode sê-lo em função das afecções que tem nesta condição.  

Esta era uma das questões levantadas por Blyenbergh. Espinosa nos chama 

a atenção para o fato de que não nascemos nem nos tornamos, num encontro de 

decomposição, privados de coisa alguma. Apenas reorganizamos nosso corpo em 

uma nova conexão vital. Como vimos nas cartas, Espinosa mostra que esta leitura – 

de que algo falta a um corpo – está pautada em uma comparação que se faz entre 

dois corpos ou dois estados de um corpo, o que não permite compreender que há 

sempre determinada conexão entre as partes extensivas deste corpo que o 

conserva perfeito. 

Para acompanhar esta discussão a respeito da falta, da privação, que é uma 

questão decisiva para pensar a maneira clínica de acolher um indivíduo, vamos 

iniciar a pergunta desta clínica pela ordem dos encontros, na qual os corpos tem a 
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experiência de serem afetados de muitas maneiras, como nos diz a demonstração 

da prop. 39, acima citada. Podemos chamar esta ordem dos encontros de ordem 

das paixões, na qual estamos à mercê daquilo que pode nos destruir, mas também 

do que pode nos fortalecer. É a ordem das descobertas do que pode um corpo, ao 

experimentar as mais diferentes afecções. São as afecções18que preenchem a 

potência, elas indicam o estado em que se apresenta um corpo, ou o estado de suas 

partes constituintes, as quais se juntam em uma conexão. Sem as afecções não 

existimos. Como elas são temporárias, pelo fato de trocarmos de partes, de sermos 

afetados a todo instante, a duração de nossa vida é uma contínua recomposição nos 

encontros para conservarmos nosso corpo.   

Portanto, é através da ordem dos encontros que perguntamos o que é o mal, 

o que é um sofrimento. Para Espinosa, quando dizemos que conhecemos a dor, a 

falta, as limitações, estamos na verdade tomados de tristeza, ou seja, nada 

compreendemos das causas que fazem o nosso corpo ou o corpo daquele que 

consideramos doente enfraquecer. É a nossa condição de passividade, de sermos 

afetados por corpos contrários ao nosso que nos leva a formar ideias inadequadas19 

a respeito daquilo que nos acontece:  

O conhecimento do mal é a própria tristeza à medida que temos 
consciência dela. A tristeza, entretanto, é uma passagem para uma 
perfeição menor e, por isso, não pode ser compreendida pela própria 
essência do homem. Ela é, portanto, uma paixão, a qual depende de 
ideias inadequadas e, como consequência, o seu conhecimento, 
quer dizer, o conhecimento do mal, é inadequado. Corolário. Disso 
se segue que se a mente humana não tivesse senão ideias 
adequadas não formaria nenhuma noção do mal. (E, IV, Prop. 64, 
dem. e corol.) 

 

O conhecimento do mal é um conhecimento inadequado e nada diz de uma 

essência. Falávamos no início do capítulo de um corpo doente, um corpo afetado 

pela tristeza, que experimentava uma menor perfeição. Este corpo triste não é capaz 

de compreender o que se passa com ele, pois forma uma ideia inadequada de sua 

                                                           
18

 Veremos mais adiante, a distinção entre afecção, que é o estado do corpo, e afeto, que diz respeito 
à passagem de um estado a outro. Quando somos afetados passivamente por outros corpos, a ideia 
que formamos deles se refere “antes [ao] estado atual de nosso corpo do que a natureza do corpo 
exterior.” (E, III, def. geral dos afetos)  
19

 Sempre que nos referirmos às “ideias inadequadas”, estamos pensando naquelas ideias que 
Espinosa chama de confusas e abstratas. Estas ideias correspondem a uma afecção produzida pelo 
efeito de um corpo exterior sobre o nosso corpo. 
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situação. Apenas quando um corpo chega às ideias adequadas20, as quais são 

ideias de um pensamento racional, ele é capaz de compreender que o mal “nada é”. 

Se só tivéssemos ideias adequadas não sentiríamos dor, não saberíamos o que é 

preocupar-se com alguma situação da vida, não teríamos qualquer noção do que 

significa sofrer. Esta proposição da Ética é interessante, pois nos faz pensar em 

como seria o trabalho de uma clínica se não houvesse esta condição de fragilidade 

humana. Se o mal não existisse, se todos os indivíduos formassem apenas ideias 

adequadas haveria, ainda assim, relações de cuidado e acolhimento?  

Espinosa usa o modo subjuntivo no corolário transcrito acima, ele diz “se a 

mente humana não tivesse senão ideias adequadas”. Ele na verdade está 

reforçando que a nossa condição passiva nos faz sim formar ideias inadequadas e, 

consequentemente, sermos tomados de tristezas. Nos encontros, sempre haverá um 

corpo que tem suas conexões características que não irão se compor com as 

conexões características de outro corpo. Mas é desta maneira que os indivíduos 

experimentam do que são capazes, aprendem que há situações que lhes são 

nocivas e outras que lhes são úteis. É assim que eles descobrem que há corpos 

mais fortes que os seus.  

Podemos dizer, portanto, que as tristezas, os maus encontros, fazem parte de 

um aprendizado e esta é a ideia afirmativa do lance de dados, em que não se sabe 

qual combinação será lançada21. As surpresas estão aí e, com elas, não apenas 

tristezas, mas muitas alegrias aparecem em uma vida singular. 

                                                           
20

 Espinosa define as “ideias adequadas” na E, II: “Por ideia adequada compreendo uma ideia que, 
quando considerada em si mesma, sem relação com o objeto, tem todas as propriedades ou 
denominações intrínsecas de uma ideia verdadeira. Explicação. Digo intrínsecas para excluir a 
propriedade extrínseca, a saber, a que se refere à concordância da ideia com seu ideado.” (E, II, 
def.4) O que interessa considerar, na presente tese, é que as ideias adequadas não são formadas a 
partir do efeito causado pelos corpos exteriores em nosso corpo, mas elas se explicam por si 
mesmas, têm todas as propriedades intrínsecas de uma ideia verdadeira, sem serem produzidas por 
algo exterior. Quando a mente forma uma ideia adequada, tal ideia corresponde a um corpo que é 
causa adequada do seu afeto.  
21

 Deleuze trata da questão do lance de dados especialmente em Nietzsche e a Filosofia, onde faz 
uma interpretação da ideia do eterno retorno em Nietzsche, afirmando com este filósofo a 
necessidade do acaso, em que tudo o que acontece é necessário à experiência de um indivíduo: “Os 
dados que são lançados uma vez são a afirmação do acaso, a combinação que formam ao cair é a 
afirmação da necessidade. A necessidade afirma-se do acaso, no sentido exato em que o ser se 
afirma do devir e o uno do múltiplo. Em vão se dirá que, lançados ao acaso, os dados não produzem 
necessariamente a combinação vitoriosa, o doze que conduz o lance de dados. É verdade, mas 
apenas na medida em que o jogador não soube em primeiro lugar afirmar o acaso. Porque, do 
mesmo modo que o uno não suprime ou nega o múltiplo, a necessidade não suprime ou nega o 
acaso. Nietzsche identifica o acaso com o múltiplo, com os fragmentos, com os membros, com o 
caos: caos de dados que se chocam e que se lançam. Nietzsche faz do acaso uma afirmação.” (pp. 
29-30 [pp.41-2]). A necessidade deste acaso dos encontros de alegria e de tristeza aparecerá de 
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Retomando a questão de uma intervenção clínica, dizemos que ela não 

depende da tristeza para ocorrer. O objetivo da presente tese é mostrar um modo de 

fazer clínica que se liga muito mais à ideia de um aprendizado relativo à capacidade 

de um corpo, ao seu poder de afetar e ser afetado, do que a busca unilateral de uma 

cura tida como capaz de superar um estado de fraqueza. Veremos que o que move 

um trabalho clínico é a pergunta pelas variações de uma potência singular, 

compreendendo que tal potência não é tomada pelo mal; que o sofrimento é uma 

questão de proporção de tristezas locais; que um corpo precisa aprender a viver a 

maior parte do tempo experimentando o que ele pode. Desse modo, uma das 

exigências desta clínica, inspirada no pensamento de Deleuze e Espinosa, envolve o 

trabalho de aprender a avaliar e acolher um caso, uma situação de vida, traçando 

seus mapas afetivos22 que convivem com outros mapas afetivos, ou seja, acolher 

um corpo aprendendo a respeito dos afetos vividos por ele em seus encontros. 

Antes de explicarmos de que maneira somos capazes de traçar estes mapas 

afetivos, precisamos seguir o que Espinosa nos ensina a respeito de nossa crença 

no mal, de nossa fragilidade e impotência em nossos encontros. Ele nos dirá que, 

por vivermos inicialmente isolados e ameaçados por corpos mais fortes que o nosso, 

corremos o risco de diminuir nossa capacidade de afetar e sermos afetados. Ainda 

assim, este plano das tristezas e alegrias passivas, através do qual conhecemos as 

coisas por meio da nossa imaginação23, é o mesmo pelo qual aprendemos a 

respeito daquilo que nos fortalece, ou seja, aprendemos o caminho de um 

pensamento racional. Espinosa mostra ao longo das proposições da E IV que há um 

elo fundamental entre imaginação e razão, como veremos adiante. 

                                                                                                                                                                                     
maneira mais clara no exemplo da experiência de uma aula, que trataremos no capítulo 3 da presente 
tese.  
22

 Tomamos esta ideia de mapa afetivo da proposta de análise feita por Deleuze em Crítica e Clínica, 
capítulo 9: “O que as crianças dizem”. Nele, Deleuze percorre o caso do pequeno Hans, tratado por 
Freud, a partir dos mapas afetivos traçados pelo menino. Ele mostra que ao acompanharmos os 
trajetos de Hans conseguimos traçar seu mapa afetivo, isto é, traçar a composição de afetos em jogo 
na situação vivida pelo menino naquele momento. Veremos que esta ideia de mapa, desenvolvida por 
Deleuze e Guattari em seu método cartográfico de intervenção clínica, explicita muito bem a 
proximidade destes autores com o trabalho de Fernand Deligny com crianças autistas. Deligny 
produziu mapas em que traçava os trajetos dos autistas ao longo de um dia, de meses, de anos, 
descobrindo aí, certa superfície de permanência que os sustentava. Trataremos deste trabalho de 
Deligny no capítulo 2 da presente tese. 
23

 Espinosa apresenta ao longo da Ética a ideia de que os homens são passivos, enquanto sofrem o 
efeito dos corpos exteriores sobre eles, de maneira a serem afetados de alegrias e de tristezas, sem 
compreender, no entanto, a causa destes afetos. Esta condição de passividade os leva a formar 
ideias inadequadas, atribuídas por Espinosa a um primeiro gênero de conhecimento, que é o 
conhecimento por imaginação. 
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Seguindo ainda no problema do mal, vimos que nas cartas, Espinosa explica 

a Blyenbergh, de forma belíssima, que o mal não existe, pois não existe a essência 

do mal, a essência do erro, a essência do crime. Na demonstração da Prop. 64, 

vimos que a tristeza, o mau encontro, não pode ser explicada pela essência do 

homem. Sendo a tristeza a passagem para uma perfeição menor, ela diz respeito ao 

que preenche a sua potência neste momento, portanto, refere-se às afecções, as 

quais respondem pela ordem dos encontros. Como vimos acima, na ordem das 

essências só há composição, nenhuma essência poderia destruir outra. Quando 

existe um mau, uma destruição, estamos nos referindo à ordem dos encontros, à 

ordem comum da Natureza. Apenas do ponto de vista dos corpos, enquanto estão 

isolados e afetados de fora por corpos contrários é que podemos falar em mal.  

A pista de que do ponto de vista da Natureza só há composições vai nos guiar 

na concepção de clínica que estamos construindo, pois nos mostrará como as 

potências singulares, que são os indivíduos, aprendem a construir seus mapas e a 

se apropriar do que podem. O caminho será certamente através de composições 

com outros indivíduos. Mas para isso, é preciso enfrentar as surpresas do acaso, 

que não nos poupam do contato com venenos e toxinas.  

Espinosa, logo no início da Parte IV, apresenta um axioma um tanto curioso. 

Ele nos avisa que sempre existirão corpos mais fortes que poderão nos destruir, ou 

seja, que a qualquer momento, podemos morrer: “Não existe, na natureza das 

coisas, nenhuma coisa singular relativamente à qual não exista outra mais potente e 

mais forte. Dada uma coisa qualquer, existe uma outra mais potente, pela qual a 

primeira pode ser destruída.” 

Ora, estamos diante de nossa impotência de seres passivos. Maus encontros 

nos assolam, nos ameaçam, e pouco sabemos a respeito de como lidar com essas 

situações. Este axioma soa como uma condenação, mas ao mesmo tempo, 

Espinosa insiste na ideia de que somos perfeitos, de que somos uma potência que é 

capaz de ser afetada de muitas maneiras. Ele está nos indicando que a condição de 

vivermos na ordem dos encontros implica em riscos e em aprendizados. Ele está 

mostrando que é uma condição de servidão diante do acaso, porque somos, ao 

mesmo tempo, partes isoladas, isto é, somos passivos, mas também preenchidos 

em nossos encontros por afetos alegres, por uma composição com outros corpos 

que é fundamental para a nossa existência. Sem os outros corpos nada somos, 

como diz Espinosa logo na segunda proposição desta mesma Parte IV da Ética: 
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“Padecemos à medida que somos uma parte da natureza, parte que não pode ser 

concebida por si mesma, sem as demais.”  

Nascemos perfeitos e passivos, lutando em meio aos encontros, pelos quais 

descobrimos no susto que somos parte contrária de outros corpos, mas temos a 

surpreendente capacidade de sustentar a existência de nosso corpo, compondo-o 

com outros que nos são convenientes. Poderíamos pensar que a nossa perfeição 

convive com um aprendizado dela mesma, já que quando conseguimos nos compor 

com outros corpos é nossa própria potência que é aumentada, de maneira que 

podemos tomar posse dela, quando temos alegrias ativas24. Este tipo de alegria não 

é causado por corpos externos, mas por nosso próprio corpo, quando conquistamos 

um pensamento racional. Por isso dizemos que este aprendizado da própria 

perfeição seria um aprendizado da própria liberdade. 

Quando Espinosa adverte que vivemos numa condição de fragilidade e 

servidão, ele mostra que ainda não aprendemos a respeito das composições na 

ordem comum da natureza. Como vimos pela explicação de Deleuze nos 

constituímos nas três ordens da natureza: ordem das essências, das conexões e 

dos encontros. Podemos acrescentar também que, nessas três ordens somos uma 

parte isolada, comum e imanente, como diz Chauí: 

Servidão ou impotência (natural e necessária) diante da Fortuna 
significa a parte humana isolada de todas as outras, em luta com 
elas e contra elas, dominada por elas, sob os efeitos dos encontros 
contingentes entre partes isoladas na ordem comum da Natureza – 
estamos diante da pars partialis et contraria. Liberdade racional 
significa a parte humana participando da estrutura de relações 
necessárias recíprocas entre partes dotadas de propriedades 
comuns que existem igualmente em cada uma delas e no todo – 
estamos diante da pars communis et conveniens. Liberdade ética 
significa a parte humana como causa adequada e formal de suas 
ideias e ações, causa eficiente imanente de seu pensar e agir, 
tomando parte na atividade infinita da qual é parte – estamos diante 
da pars singularis et imanens. (CHAUÍ, “Ser Parte e Ter Parte: 
Servidão e Liberdade na Ética IV”, p.68) 

 

Antes de descobrir o que há de comum entre os outros corpos e o nosso, 

somos necessariamente uma parte isolada na natureza, lutando para existir 

                                                           
24

 Os afetos que são divididos em alegrias e tristezas, como vimos acima, apresentam outra divisão 
referente às paixões e às ações. Há paixões alegres e tristes, e há ações, as quais só podem ser 
alegres. A diferença entre a alegria passiva e a ativa está no fato de que a alegria passiva é 
produzida por um objeto que convém conosco, cuja potência aumenta nossa potência de agir, mas do 
qual ainda não temos uma ideia adequada. A alegria ativa é produzida por nós mesmos, ela decorre 
de nossa própria potência de agir, e dela se segue uma ideia adequada em nós. 
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enquanto somos afetados aleatoriamente por corpos que tem algo em comum e por 

corpos que nos são contrários. Como diz Chauí, nós alcançamos uma liberdade 

racional e ética quando participamos da composição de outros corpos, quando 

fortalecemos a nós mesmos e aos outros, podendo chegar a ser causa de nosso 

agir e pensar, ou seja, sermos ativos. O nosso trabalho cotidiano para alcançar esta 

liberdade envolve uma luta contra as ideias confusas que nos levam a acreditar que 

estamos no controle das coisas, vendo-nos como “um império em um império”, como 

diz Espinosa logo no início do Prefácio da Parte III: “[...] acreditam que, em vez de 

seguir a ordem da natureza, o homem a perturba, que ele tem uma potência 

absoluta sobre suas próprias ações, e que não é determinado por nada mais além 

de si próprio [...]”. Diríamos que esta fraqueza e servidão aparecem claramente pelo 

total descontrole do que se passa conosco, com nosso próprio corpo, dando-nos a 

ilusão de que agimos de acordo com a nossa vontade e conseguimos tudo aquilo 

que queremos. Trata-se de uma ilusão de onipotência: “[...] A servidão não é uma 

inadequação qualquer. É a maneira total de ser e existir, viver e pensar sob a forma 

da impotência, da exterioridade e da ilusão de onipotência que obscurece nossa 

fraqueza real. [...]” (CHAUÍ, “Ser Parte e Ter Parte: Servidão e Liberdade na Ética IV”, 

p.64) 

Onipotência que é na verdade uma impotência! Esta ilusão ocorre porque 

temos a ideia inadequada de uma vontade pessoal que controlaria os próprios 

desejos, de maneira que não conseguimos ver o quanto isto indica de nossa 

fraqueza. Espinosa ensina que na condição de indivíduo isolado, os homens 

acreditam ser livres por realizarem o que querem, quando na verdade são fracos e 

escravos por agirem passivamente, sem nada compreender de seus afetos. 

Espinosa está defendendo uma liberdade humana que nada tem a ver com uma 

vontade pessoal.  

Blyenbergh acreditava que cada indivíduo é livre para escolher agir de acordo 

com a virtude ou com o vício, ou seja, é livre para controlar suas paixões. Assim, por 

acreditar que existe um livre-arbítrio, ele sugeria que os virtuosos seriam 

recompensados pela sua obediência a Deus e os ímpios julgados e punidos por 

usarem de seu livre-arbítrio de maneira a desobedecer a Deus. Esta ideia de 

liberdade é totalmente distinta do que nos explica Espinosa. Ele dirá que para nos 

tornarmos livres precisamos aprender a respeito da capacidade que temos de agir e 

pensar, e que o único caminho para isso é a descoberta das composições com 



40 

 

outros indivíduos em nossos encontros. A nossa liberdade diz respeito a afirmar 

aquilo que podemos, ou seja, refere-se à efetuação de nossa potência de vida. Mas 

Blyenbergh chamava a atenção para o fato de existirem ações boas e más, e que 

através dessas ações poderíamos classificar uma pessoa de má ou virtuosa.  

Espinosa mostra a seu correspondente, na carta 23, que um mal, um crime, 

um erro, se explicam por uma relação de decomposição, mas não se referem à 

essência de um indivíduo. Para nosso autor, um ato é a expressão de uma potência, 

e será considerado mal apenas quando ligado à imagem de decomposição de um 

corpo. Portanto, o mal se refere à decomposição ocorrida no encontro dos corpos. 

Deleuze retoma esta questão da carta 23 mostrando que é nesse sentido que se 

pode pensar uma diferença entre vício e virtude: 

[...] quando dou um golpe com ‘cólera ou ódio’, ligo minha ação à 
uma imagem de coisa que já não se compõe com ela, mas, ao 
contrário, é decomposta por ela. Em suma, há certamente uma 
distinção entre vício e virtude, entre má e boa ação. Essa distinção 
contudo, não se refere ao próprio ato ou à sua imagem (‘nenhuma 
ação considerada apenas em si pode ser boa ou má’). Não se refere 
tampouco à intenção, isto é, à imagem das consequências da ação. 
Ela se refere unicamente à determinação, isto é, à imagem da coisa 
à qual está associada a imagem do ato ou, mais exatamente, ao 
vínculo entre as duas relações: a imagem do ato sob a sua própria 
relação e a imagem da coisa sob a sua relação. [...] (DELEUZE, 
SPP, pp.50-51, [tr. p.43]) 
 

Nem o ato, nem a intenção, indicam que alguém é criminoso ou virtuoso. O 

ato explica apenas a expressão de uma potência, a capacidade de um corpo, 

mesmo em relação ao que ele pode em termos de destruição. Seu ato indica por 

quais afecções ele está preenchido neste momento. A ação de bater “[...] exprime 

alguma coisa de uma essência, na medida em que o corpo humano pode fazê-la ao 

mesmo tempo em que conserva a conexão que o caracteriza [...]” (id., EPE, p.228). 

O exemplo de alguém que golpeia outro corpo com cólera nos indica um ato 

de bater que se liga à imagem de decomposição do outro corpo, e por este motivo é 

considerado um ato mau. O mau encontro aparece pela relação entre um ato e a 

imagem do corpo destruído associado a este ato. Como sabemos, um ato como o de 

golpear pode estar relacionado a imagens de coisas muito diferentes. No boxe, por 

exemplo, o golpear é a expressão de uma capacidade do corpo, assim como o ato 
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de golpear um bumbo também expressa uma força que produz som25. Nestes dois 

casos dizemos se tratar de uma boa ação, pois entre a imagem e o ato aparece uma 

composição. Espinosa trata deste exemplo na Ética defendendo a ideia de que todo 

ato explica uma potência: 

[...] A ação de golpear, enquanto fisicamente considerada, e se nos 
limitamos a observar que o homem levanta o braço, cerra o punho e 
move, com força, todo o braço para baixo, é uma virtude que se 
concebe por causa da estrutura do corpo humano. Agora, se um 
homem, levado pela ira ou pelo ódio, é determinado a cerrar o punho 
ou a mover o braço, isso ocorre, como mostramos na segunda parte, 
porque uma só e mesma ação pode estar associada às mais 
diversas imagens de coisas. Podemos, assim, ser determinados a 
uma só e mesma ação, tanto por causa de imagens de coisas que 
concebemos confusamente, quanto por imagens de coisas que 
concebemos clara e distintamente [...] (E, IV, Prop. 59. esc.) 
 

Um homem tomado de ódio é um homem que tem seu ato de agredir 

associado à imagem da coisa que o afeta de tristeza, ou como diz Espinosa: “O ódio 

é uma tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior.” (E, III, def. dos afetos 

7) Sendo a tristeza sempre referente a uma ideia inadequada, dizemos que este 

ódio explicitado em sua agressão nada mais é do que a sua condição de fragilidade 

diante do desconhecimento das causas daquilo que provoca sua tristeza. Logo o 

ódio indica simplesmente uma impotência e não a maldade de uma pessoa. Uma 

pessoa não pode ser má, pois um mal nada explica de sua essência, de sua 

potência singular. A diferença entre vício e virtude existe do ponto de vista do modo 

pelo qual os corpos são afetados em seus encontros. E como os corpos são 

afetados e afetam outros corpos de inúmeras maneiras, eles são ora ímpios ora 

virtuosos, pois sua ação se liga a algo que, como diz Espinosa, ou se concebe “clara 

e distintamente”, o que se refere a um pensamento racional, ou se liga a algo que se 

concebe “confusamente”, o que se refere às ideias inadequadas da imaginação.  

Com esta explicação de Espinosa a respeito de um ato referente a uma 

essência, e a respeito de um bom e mau encontro, pela relação de composição e 

decomposição de um corpo, podemos empreender o trabalho clínico de 

compreensão dos afetos que preenchem um corpo numa situação de doença, de 

sofrimento ou de saúde. Avaliando como um corpo é capaz de se compor em seus 

encontros, podemos também avaliar qual a sua capacidade de mudar um afeto, ou 

                                                           
25

 Deleuze fala do exemplo do golpe de um punho sobre as membranas de um bumbo, que produz 
som. (“Curso de 13 de janeiro de 1981” In Cursos sobre Spinoza, pp.135-36). 
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seja, fazer a passagem de um afeto de tristeza para um afeto de alegria. Esta 

mudança de afeto só é possível através da compreensão daquilo que causou a 

tristeza, ou seja, da compreensão do encontro de decomposição que a provocou, 

associada a algo que se compreende como um ato mau. 

Perguntamos, em uma intervenção clínica, de que modo compreender um 

encontro de tristeza, mudando a associação entre um ato e sua imagem, de forma a 

ligar este ato a outras imagens, ou seja, de que modo um ato, que indica a 

capacidade própria a um corpo de estabelecer outros tipos de composição, pode 

levá-lo a entrar em outros encontros. Trata-se de um trabalho que afirma a força de 

um corpo, saindo dos encontros que provocam decomposição e buscando aquilo 

que o move em direção a uma composição.  

Tomemos o caso de alguém que sofre um encontro de decomposição numa 

situação de doença, em que é impedido de fazer as atividades a que estava 

habituado e é obrigado a ficar a maior parte do tempo descansando em sua casa. 

Esta situação, que é um mau encontro, provoca mudanças tanto no corpo que 

precisa se rearranjar em novas conexões para lutar contra a doença, quanto na 

organização de sua vida de trabalho e atividades, e pode ser reinventada a partir de 

uma nova composição, quando este corpo impedido de trabalhar descobre, por 

exemplo, leituras que o fortalecem. Neste caso vale o adágio “há males que vem 

para o bem”, contanto que se acrescente que, sob a ótica de Espinosa, estes 

“males” são na verdade composições. Nosso autor explica que quando se diz que há 

um mal menor, como neste caso em que a doença não implica em uma grande 

decomposição a ponto de impedir ao indivíduo o ato de ler, este mau encontro com 

a doença é na realidade um bem. Em nosso exemplo, portanto, a doença é um mal 

menor e a experiência de leitura um bem maior. Nesse sentido, quando 

compreendemos o que nos traz bons encontros, quando temos ideias adequadas 

buscaremos bens maiores mesmo que eles impliquem em males menores. 

Conduzidos pela razão, buscaremos, em função de um bem maior, 
um mal menor, e rejeitaremos um bem menor que seja causa de um 
mal maior. Pois, neste caso, o mal que se diz menor é, na realidade, 
um bem e, contrariamente, o bem que se diz menor é, na realidade, 
um mal. Por isso, apeteceremos aquele mal e rejeitaremos este bem. 
(E, IV, Prop. 65. Corol.)  

 

Eis, portanto, uma maneira de avaliarmos uma situação de sofrimento: 

considerando que quando houver, a partir de um ato, uma composição direta, 
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seguindo Espinosa, a chamaremos um bem, ainda que neste mesmo ato existam 

também decomposições indiretas. Inversamente, chamaremos mal, um ato que 

produz uma decomposição direta, embora decorram dela composições indiretas.  

É desta maneira que Espinosa tenta explicar a Blyenbergh o modo pelo qual 

podemos avaliar os atos de alguém, compreender seus afetos. No entanto, a ênfase 

de Blyenbergh, na carta 22, mostrava que ele não se convenceria de que não exista 

maldade em uma pessoa. Como diz Deleuze, ele supunha haver “[...] essências 

singulares cujo papel é o de envenenar? [...]”, como se o crime, a má ação fizesse 

parte de sua natureza: “[...] Não há essências que encontram no crime, não um 

veneno, mas um delicioso alimento? [...]” (DELEUZE, SPP, p.52 [tr. p.44])  

Podemos pensar que esta questão de Blyenbergh ocorre também quando nos 

utilizamos sem cuidado de interpretações que centram na doença toda a explicação 

de um modo de existir. Quando a nossa leitura clínica se pauta na identificação de 

uma impotência, podemos perder de vista aquilo que as ações de um corpo indicam 

de sua potência. Por isso, nos parece importante que ao conhecermos os afetos de 

um corpo pelas situações que o enfraquecem e o fortalecem, será preciso aprender 

quais composições diretas este corpo é capaz de fazer por suas ações, mesmo que 

dela decorram algumas tristezas, ou seja, decomposições indiretas.   

O que podemos observar, em uma leitura clínica, é que a maneira de se 

comportar de uma pessoa, enquanto ela é passiva e nada sabe de sua potência, 

não diz quem ela é, mas como ela está tomada neste momento. No caso de alguém 

que causa um mal a outra pessoa, não podemos dizer que exista a maldade em sua 

essência, ou seja, que ela se alimenta da maldade. Espinosa nos ensina que 

ninguém busca o mau, mesmo alguém tomado de ódio, pois seja qual for a sua 

ação, ela é realizada para afastar aquilo que o enfraquece. Cada conatus luta 

sempre para encontrar afetos que mantenham a sua conexão singular e evitar afetos 

que possam levar a sua aniquilação. A questão para entender porque há ações que 

implicam em maus encontros diz respeito sempre às afecções que preenchem um 

corpo. Como explica Deleuze: 

[...] o malvado, tanto quanto o virtuoso, busca aquilo que lhe é útil ou 
bom (se há uma diferença entre os dois, a diferença não está ai). 
Donde o primeiro contrassenso de Blyenbergh, que consiste em 
acreditar que, segundo Espinosa, o malvado está determinado ao 
mal. É verdade que somos sempre determinados, nosso próprio 
conatus é determinado pelas afecções que experimentamos. Mas 
nunca somos determinados ao mal; somos determinados a buscar o 
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que nos é bom, segundo os encontros que temos e as circunstâncias 
desses encontros. [...] (id., EPE, p.227) 

 

Se o nosso conatus é determinado por afecções de tristeza, podemos agir 

com violência para justamente tentar afastar de nós a tristeza que nos destrói. Não 

buscamos o mal, mas lutamos para recuperar a nossa força. Nesse sentido, agir 

com agressão não se explica pela nossa essência, mas sim pela nossa impotência 

por desconhecer o que nos causa raiva. Espinosa insiste em dizer que enquanto o 

indivíduo é passivo, vive como parte isolada dos outros corpos, não compreendendo 

a diferença entre o bom e o mau encontro. Assim avalia sua própria vida a partir de 

ilusões muito perigosas para si e para os outros a sua volta. Esta postura implica 

sempre em violência, em julgamentos, em cobranças morais, em temores, como 

aparece no exemplo do supersticioso explicado por Espinosa no esc. da Prop. 63 da 

E IV. Ele fala da inadequação das ideias das pessoas que agem com medo e que 

“fazem o bem para evitar o mau”:  

Os supersticiosos, que, mais do que ensinar as virtudes, aprenderam 
a censurar os vícios, e que se aplicam a conduzir os homens não 
segundo a razão, mas a contê-los pelo medo, de maneira que, mais 
do que amar as virtudes, fujam do mal, não pretendem senão tornar 
os demais tão infelizes quanto eles próprios. Por isso, não é de 
admirar que sejam, em geral, importunos e odiosos para os homens. 
(E, IV, Prop. 63. esc.) 

 

A crítica que faz Espinosa aos supersticiosos, que pode ser estendida a todos 

aqueles que vivem de julgamentos, nos aproxima cada vez mais de uma proposta 

clínica que é também política. Um corpo que não compreende os seus afetos 

também não é capaz de compreender os afetos do outro e pode julgá-lo por seus 

atos, censurar seus vícios e suas fraquezas. Espinosa parece nos mostrar o quão 

necessário é o trabalho de acolhimento, de um aprendizado do que um corpo é 

capaz, tanto para cuidar deste corpo quanto para nos fortalecermos numa 

composição que se pode estabelecer com ele. Este é o caminho de uma liberdade 

racional entre os homens, que é aquela dos corpos que aprendem que são partes 

comuns na natureza, quando conseguem formar ideias adequadas e estabelecer 

bons encontros.  

Espinosa acrescentará um corolário, seguido de um escólio que o explica, 

para dizer que quando somos conduzidos pela razão, ou seja, quando não estamos 

numa condição de parte isolada e indefesa, nós buscamos diretamente as alegrias; 
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e junto a isso nós afastamos indiretamente os maus encontros, pois sabemos onde 

encontrar o que é melhor para nós. O exemplo que ele usa é da situação que mais 

nos interessa, qual seja, a da relação entre o doente e o sadio. Ele diz neste 

segundo escólio da mesma prop. 63: “[...] O doente come, por temor da morte, 

aquilo que lhe repugna, enquanto o sadio deleita-se com a comida e desfruta, assim, 

melhor da vida do que se temesse a morte e desejasse evitá-la diretamente. [...].” 

A saúde de uma vida depende de buscar aquilo que a fortalece, através de 

uma composição direta com um alimento, como no exemplo acima. O doente é 

aquele que acredita na destruição necessária para alcançar uma saúde, acredita 

que precisa sofrer para conseguir uma recompensa posterior. Uma vida doente é 

movida pelo medo da morte e não pela afirmação da vida. Mas para aquele que 

conquista uma saúde, a tristeza que viria do medo da morte não tem um valor que o 

mobilizaria a ocupar-se dela. O sadio, aquele que sabe o que é melhor para si, tem a 

sua maior parte (isto se refere sempre à potência) preenchida por alegrias. E as 

palavras de Espinosa soam muito fortes quando ele afirma em uma das mais belas 

proposições da Ética que “Não há nada em que o homem livre pense menos que na 

morte, e sua sabedoria não consiste na meditação da morte, mas da vida.” (E, IV, 

Prop. 67). E reforça na proposição seguinte que nunca saberíamos o que é o bem e 

o mal se nascêssemos livres: “Se os homens nascessem livres, não formariam, 

enquanto fossem livres, qualquer conceito do bem e do mal.” (E, IV, Prop.68) 

Quando somos livres somos capazes de acolher um corpo que sofre, 

compreendendo os afetos que lhe estão presentes. Como diz Deleuze sobre o mau: 

“[...] o que é ruim deve ser concebido como uma intoxicação, um envenenamento, 

uma indigestão. E até mesmo, considerando os fatores pessoais, como uma 

intolerância ou uma alergia. [...]” (DELEUZE, SPP, p. 44 [tr. p.38])  

Portanto, para que nos tornemos capazes de acolher um corpo, precisamos 

aprender a nos compor com ele. É apenas através de uma composição que 

podemos compreender e afastar as tristezas, tanto as nossas quanto as daqueles 

que cuidamos. Trata-se de aprender maneiras de mudar um afeto, que é nosso 

grande remédio para tratar a indigestão, a intoxicação, o envenenamento, a alergia 

provocada por outro corpo em nós. Precisamos nos tratar com algumas doses de 

alegria tantas vezes ao dia, quantas sentirmos serem necessárias para afastar 

aquilo que nos impede de sentir, agir e pensar! 
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1.3 Quando o que dura é a menor parte de nós! 

 

Veremos agora alguns tipos de afetos de tristeza e de alegria que fazem um 

corpo viver no mínimo do que ele pode.  

O que se observa inicialmente são as oscilações. Percebemos que um corpo 

muda de afeto a todo o momento, o que se constata em nossas variações afetivas 

de uma rotina diária. Mudamos de afeto, porque somos capazes de ser afetados de 

muitas maneiras diferentes e por ser este o modo que temos de nos conservar.  

Espinosa explicita na Ética que podemos sentir amor e ódio por um mesmo 

objeto, em situações diferentes, assim como o sentimos por objetos diferentes. 

Dizemos que uma alegria é interrompida por uma tristeza quando aquele que 

amamos é agredido, destruído. Por exemplo, quando alguém perde um ente 

querido, a sua alegria de composição com esta pessoa é interrompida por sua 

morte. Isto significa que, se aquele corpo que se compõe com o seu é destruído, são 

as suas composições que são também destruídas e que precisam se recompor em 

uma nova conexão com outro corpo. Deleuze retoma estas questões da Ética: 

[...] Não só em virtude dessas relações [extrínsecas dos corpos], mas 
em virtude da complexidade das conexões que nos compõem 
intrinsecamente, podemos, ao mesmo tempo, amar e odiar um 
mesmo objeto. Mais do que isso: uma linha de alegria pode sempre 
ser interrompida pela destruição, ou mesmo pela simples tristeza do 
objeto amado. Inversamente, a linha de tristeza será interrompida 
pela tristeza ou destruição da coisa odiada: ‘Aquele que imagina que 
é destruído o que ele odeia se regozijará’, ‘Aquele que imagina que 
está afetado de tristeza o que ele odeia se regozijará’. Estamos 
sempre determinados a buscar a destruição do objeto que nos torna 
tristes; porém, destruir é dar às partes do objeto uma nova conexão 
que convém com a nossa; experimentamos, então, uma alegria que 
aumenta nossa potência de agir. É assim que, com a interferência 
constante das duas linhas, nossa potência de agir varia sem cessar. 
(id., EPE, pp.222-23) 

 

Dizíamos que alguém que sofre tem sua potência fortemente ocupada em 

expulsar o corpo que a enfraquece: destruir o objeto que a torna triste; destruir o 

vírus que corrói seus órgãos internos; destruir ou afastar a pessoa que lhe causa 

medo; destruir a dor que está associada à imagem da perda de um ente querido; 

destruir um corpo que lhe afeta de ódio. 

Deleuze se refere às proposições da Parte III da Ética, onde Espinosa explica 

a alegria e a tristeza e que são retomadas na Parte IV pela questão do que é bom e 
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mau para um indivíduo. O que compreendemos de todas estas relações em que 

afastamos a tristeza e temos uma alegria quando um corpo que odiamos é 

destruído, é que uma nova conexão se estabelece para este corpo. Por exemplo, 

utiliza-se uma medicação para destruir um tipo de vírus, de maneira que as partes 

do corpo afetadas por este vírus entram em uma nova conexão, a qual convém com 

o indivíduo, permitindo que ele recupere sua força. O indivíduo, agora livre do vírus, 

retoma suas atividades de trabalho, é preenchido por novas afecções, experimenta o 

que pode de outra maneira. 

Digamos que, ao libertar-se da doença que o enfraquecia, este indivíduo 

passa a dar maior valor a sua saúde: ele se envolve em atividades físicas para 

aumentar sua disposição, passa a viajar mais, a encontrar com mais frequência as 

pessoas que lhes são queridas. Para ele, a superação da doença funciona como um 

incentivo para aproveitar e descobrir aquilo que é capaz de fazer. No entanto, 

Espinosa dirá que tomar uma situação de sofrimento como impulsionadora para 

valorizar a vida, nada mais é do que permanecer no estado de servidão.   

A saúde que surge como oposição à doença, é uma alegria que vem da 

tristeza. Este tipo de alegria não basta, pois é uma composição indireta, um bem 

muito pequeno, uma alegria de compensação. Tais alegrias nada ensinam a respeito 

de uma potência, de modo que, na primeira reincidência da doença, este corpo cairá 

novamente.  

Pode também ocorrer, em casos semelhantes, uma mudança de afeto mais 

perigosa, isto é, que a partir do estado de tristeza surja uma alegria de 

compensação que sustente um ódio, uma culpa, um julgamento do outro. As 

relações de inveja e tirania vivem deste tipo de alegria que, para Espinosa, são na 

realidade tristezas. Diz-se que “há pessoas que cultivam a tristeza” (id., CS, p. 171); 

o seu estado de fraqueza é tão perigoso, que pode se alastrar. A tristeza leva 

alguém a tomar o poder. Toda uma comunidade pode ser aliciada a viver da tristeza; 

é o que Espinosa chama de relação entre o tirano e o escravo: “[...] Há pessoas que 

só podem reinar, que só adquirem poder através da tristeza e instaurando um 

regime de tristeza do tipo ‘arrependa-se’, do tipo ‘odeie alguém’ e se não tiver 

ninguém para odiar, odeie-se a si mesmo, etc. [...]” (ibid., pp. 171-72).  

Nesse sentido, resgatar este corpo que está muito distante da própria 

potência é também defender todo um campo de composição com outros corpos, é 

defender uma rede em que as potências sejam efetuadas, em que os indivíduos 
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convivam experimentando aquilo que eles têm de melhor em suas trocas. É preciso 

lutar contra o mal produzido pelo ódio, pelo ressentimento, pela superstição que 

envenenam as alegrias de uma vida. 

[...] O que é primeiro no ódio, quando vocês tem um sentimento de 
ódio, procurem sempre a tristeza de base, isto é, sua potência de 
agir foi diminuída, foi impedida. E não adianta – se vocês têm um 
coração diabólico –, não adianta crer que seu coração desabrocharia 
com as alegrias do ódio, pois estas alegrias do ódio, por imensas que 
sejam, nunca suprimirão a pequena e suja tristeza da qual vocês 
partiram; suas alegrias são alegrias de compensação. O homem do 
ódio, o homem do ressentimento, etc., é, para Espinosa, aquele 
cujas alegrias estão envenenadas pela tristeza de partida, porque a 
tristeza está em suas próprias alegrias. Finalmente, ele só poderia 
tirar alegria da tristeza. Tristeza que ele mesmo experimenta em 
virtude da existência do outro; tristeza que ele imagina infligir ao 
outro para seu prazer; tudo isto são as alegrias miseráveis, diz 
Spinoza. São as alegrias indiretas. [...] (ibid., p.167)  

 

Para Espinosa, como diz Deleuze, é desolador ver pessoas que vivem destas 

alegrias miseráveis. Não podemos fazer uma alegria depender de uma tristeza; não 

podemos fazer uma vida tranquila ser valorizada a partir de uma situação de 

desespero. Para estes autores, esta alegria envenenada vem do grande valor que 

se dá a uma tristeza. Quando a tristeza ocupa a maior parte de nós, vivemos de 

migalhas de alegria escrava e submissa, que só se interessa por julgamentos e 

recompensas. Dizemos que este é um tipo de vida regido pela moral, como alerta 

Deleuze: “[...] A vida está envenenada pelas categorias do Bem e do Mal, da falta e 

do mérito, do pecado e da remissão. O que perverte a vida é o ódio, inclusive o ódio 

contra si mesmo, a culpabilidade. [...]” (id., SPP, p. 38 [tr. p.32]) Como vimos, para 

Blyenbergh o virtuoso era aquele que obedecia a Deus por medo, por submissão e 

era assim agraciado com a recompensa vinda de sua servidão. Por isso dizemos 

que este tipo de virtude vem de uma alegria de compensação. 

Quando falamos de um corpo que se compõe com base no ódio, na culpa, 

lembramos também da denúncia de Nietzsche26 ao homem tomado de 

ressentimento, aquele que se nutre de tristeza para viver. Trata-se de alguém que 

precisa provocar dor ao outro, precisa que o outro também sofra, para que ele 

exerça o seu poder e não a sua potência. Vemos a expressão de uma impotência 

quando este alguém compara a sua situação de vida com a do outro, criticando suas 

                                                           
26

 Por exemplo, em Geneologia da Moral, Primeira Dissertação, aforismos 10,11,13,14 e 16; Segunda 
Dissertação, aforismo 17 e Terceira Dissertação, aforismos 14 a 16. 
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ações27, bradando lições de moral. O ressentimento produz tribunais e inquisidores, 

fazendo com que os homens vivam isolados uns dos outros, pois o julgamento os 

impede de compreender o quanto podem ser úteis entre si. Este é o caminho de 

uma vida conduzida na direção contrária das ideias adequadas, ou seja, da 

efetuação de uma potência de pensar.  

Por isso, as questões que se baseiam em ideias inadequadas como a do mal, 

do sofrimento, da falta, são questões que nos paralisam num emaranhado de forças 

submetidas a uma consciência julgadora. Ao tratarmos destas questões neste 

capítulo buscamos mostrar que só podemos compreendê-las a partir de uma alegria. 

Espinosa nos ensina a não começarmos pelo mal, já que o mal não existe. Ele 

ensina a acompanharmos os encontros de composição e decomposição dos corpos, 

para entendermos o que é uma tristeza, um mau encontro. Este é o único caminho 

que nos fará desmanchar as tristezas. Baseados nisso, dizemos que um trabalho 

clínico de cuidado se faz mapeando os encontros de um indivíduo para conhecer os 

afetos de alegria que o preenchem e que são capazes de afastá-lo da tristeza.  

A partir disso, podemos dizer com Espinosa que, quando nos ocupamos de 

uma situação de sofrimento, a pergunta que precisamos fazer diz respeito ao valor 

que ganha o sofrimento na vida de uma pessoa. Lembrando que este valor se refere 

a quanto a sua potência está ocupada em afastar o corpo que lhe decompõe. 

Sabendo que a tristeza pode ocupar uma parte considerável da duração de uma 

vida, investigamos então, como se apresentam dois sintomas que indicam que a 

potência opera no mínimo do que ela pode: aquele da tristeza, que faz a potência 

ocupar-se a tal ponto em expulsá-la que fica impedida de efetuar sua capacidade de 

ser afetado e afetar outros corpos de muitas maneiras; e aquele da alegria indireta, 

que faz a potência depender de um afeto de ódio, que causa no corpo alegria, 

quando o objeto que ele odeia é destruído.  

Quando um corpo é incapaz de buscar encontros que aumentem a sua 

potência de agir levando-o a experimentar alegrias ativas, ele não é apenas frágil a 

ponto de ser destruído por outro corpo mais forte, mas também onipotente e mais 

forte que outros corpos do ponto de vista do seu ato de ódio, do seu veneno. Este 
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 “[...] E, contrariamente, aquele que se rebaixa tanto mais se entristecerá, quanto mais julgar que é 
inferior aos demais. Daí que ninguém está mais propenso à inveja que aqueles que se rebaixam; e 
que estes se esforçam, sobretudo, por observar as ações dos homens mais para criticá-las do que 
para corrigi-las; e que, enfim, louvam exclusivamente o rebaixamento e dele se gloriam, mas de 
maneira tal que pareçam, entretanto, rebaixados. [...]” (E, IV, Prop. 57, esc.) 
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indivíduo não é mau em si, mas age como uma toxina, ele usa de violência para com 

o outro corpo. Enquanto partes isoladas da natureza, os indivíduos podem ser 

envenenados ou envenenadores. Por isso que a questão da tirania, do 

ressentimento, deve ser necessariamente olhada e acolhida em uma intervenção 

clínica. O corpo fragilizado que se acolhe é tanto um corpo que é “destruído”, 

‘envenenado’ por outro, quanto um corpo que depende da fraqueza do outro para 

existir: os ressentidos e tomados de ódio. Dizemos que os envenenadores também 

são de certo modo destruídos, pois sua alegria de compensação não garante que 

eles conheçam quais encontros buscar para se fortalecer. Ocupar-se de julgar o 

outro, de reprimi-lo, para Espinosa, é perder seu tempo de vida.  

[...] Nada, certamente, a não ser uma superstição sombria e triste, 
proíbe que nos alegremos. Por quê, com efeito, seria melhor matar a 
fome e a sede do que expulsar a melancolia? Este é o meu princípio 
e assim me orientei. Nenhuma potestade, nem ninguém mais, a não 
ser um invejoso, pode comprazer-se com minha impotência e minha 
desgraça ou atribuir à virtude nossas lágrimas, nossos soluços, 
nosso medo, e coisas do gênero, que são sinais de um ânimo 
impotente. Pelo contrário, quanto maior é a alegria de que somos 
afetados, tanto maior é a perfeição a que passamos, isto é, tanto 
mais necessariamente participamos da natureza divina. [...] (E, IV, 
Prop. 45. esc 2) 

  

Marcar superioridade, mostrar ao outro o quanto ele é fraco, alegrar-se por 

sua desgraça nada pode acrescentar nem a si mesmo nem ao outro. Assim, o 

acolhimento clínico é dar a devida atenção aos afetos, não para desta forma acabar 

totalmente com as tristezas, pois sempre haverá tristezas locais, já que somos 

afetados inevitavelmente por corpos contrários, mas para fazer com que tais 

tristezas ocupem a menor parte de nós. O trabalho desta proposta de clínica, 

seguindo Espinosa, é o de aprender de que modo passamos a uma perfeição maior 

e “mais necessariamente participamos da natureza divina”, ou seja, compreendemos 

que somos parte comum e convimos com todos os outros corpos do ponto de vista 

de nossa essência singular. Deleuze clama por este cuidado quanto ao valor dado 

às tristezas:  

[...] A questão não é saber se há tristezas ou não, a questão é o valor 
que lhes damos, isto é, a complacência que lhes concedemos. 
Quanto mais vocês concedem de complacência, isto é, quanto mais 
vocês investem de sua potência para investir o traço da coisa, mais 
vocês perdem de potência. [...] (DELEUZE, CS, p.172) 
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Qual o peso de uma doença em uma vida? De que modo conviver com ela 

sem que toda a nossa potência se ocupe em afastá-la? Eis a nossa questão clínica 

quanto ao valor que um corpo concede a tristeza. Para acolher um corpo é preciso 

encontrar suas alegrias em meio a todas as tristezas que o preenchem, pois há 

sempre uma proporção entre paixões, alegres e tristes, e ações, que Deleuze 

explica em Espinosa e o Problema da Expressão, mostrando haver uma relação 

entre uma potência de agir e uma potência de padecer (p.83). Quando uma potência 

é mais preenchida por paixões o que esta proporção nos indica é apenas a limitação 

da potência, de maneira que alguém deprimido é tão afetado por paixões de tristeza, 

que tem sua potência operando num mínimo de intensidade.  

Já dissemos que a intervenção clínica não começa por uma tristeza, ela 

considera em primeiro lugar que há uma multiplicidade de encontros, nos quais os 

indivíduos que já são constituídos por um grande número de partes em conexão se 

compõem com muitos outros corpos. Eis a grande capacidade que tem um corpo de 

afetar e ser afetado. Desta capacidade encontramos as alegrias que nos permitem 

traçar o mapa afetivo de um corpo, compreendendo que tipo de mudanças em suas 

conexões afetivas podem desimpedi-lo de efetuar a sua potência. É desta maneira 

que fazemos as tristezas se dissiparem: “[...] à medida que compreendemos as 

causas da tristeza, esta deixa de ser uma paixão, isto é, deixa de ser tristeza [...]” (E, 

V, 18, esc.) 

Mas não são apenas as tristezas que ocupam um corpo, tornando a sua 

potência de padecer predominante em relação à sua potência de agir. Isto ocorre 

também quando a maior parte de um corpo está preenchida por afetos de alegrias 

indiretas, por tiranias, compensações e prêmios. Este tipo de alegrias, tanto quanto 

as tristezas, não servem de disparador para romper uma cadeia de tristezas, elas 

são “cócegas” como diz Deleuze: “[...] As alegrias parciais são ‘cócegas’ que 

aumentam nossa potência de agir em um ponto, mas a diminuem em todos os 

outros lugares. [...]” (DELEUZE, EPE, p.224) Espinosa chama estas alegrias de 

alegrias de excitação28, que se concentram em uma satisfação pontual, presente, e 

                                                           
28

  “Como são boas, portanto, as coisas que ajudam as partes do corpo a fazer o seu trabalho, e 
como a alegria consiste em que a potência do homem, enquanto ele é composto de mente e corpo, é 
estimulada ou aumentada, são boas, então, todas as coisas que trazem alegria. Entretanto, como, 
por outro lado, as coisas não agem com o fim de nos afetar de alegria, nem a sua potência de agir é 
regulada pela nossa utilidade e como, enfim, a alegria está relacionada, fundamentalmente, na 
maioria das vezes, a uma única parte do corpo, a consequência é que os afetos de alegria (a não ser 
que intervenham a razão e a vigilância) e também os desejos que eles produzem são, na maioria das 
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implicam tamanha excitação no corpo, que impedem de se buscar as alegrias 

verdadeiras.  

Tanto as alegrias de compensação quanto as tristezas são paixões no corpo 

que correspondem a ideias inadequadas na mente, ou seja, nos fazem conhecer 

apenas o efeito dos outros corpos sobre nós, sem podermos compreender a causa 

da tristeza. Por isso em um acolhimento clínico dizemos que é preciso segurar pela 

mão aquele que sofre, de maneira a tatear, junto com ele, seu campo afetivo, traçar 

o seu mapa e descobrir assim um afeto mais forte de alegria que permitirá dissipar a 

tristeza: “Um afeto não pode ser refreado nem anulado senão por um afeto contrário 

e mais forte do que o afeto a ser refreado.” (E, IV, Prop. 7). Esta alegria pode 

dissipar uma tristeza, transformando a situação – por exemplo, da dor provocada 

pela morte de um ente querido – em uma nova conexão deste corpo com outras 

experiências, pelas quais ele redescobre a sua força. 

Construir um bom encontro de acolhimento é decisivo para mudar a trajetória 

de uma vida, para impedir que um corpo fragilizado corra um grave risco de 

encontrar ao acaso de seus encontros um corpo mais forte que destrua a sua 

conexão vital. Mas é também neste acaso, nesta ordem comum da natureza, que 

este corpo frágil encontra um corpo que se compõem com ele, aumentando a sua 

potência singular. Quando este encontro de composição acontece entre duas 

pessoas, dizemos que se estabelece um aprendizado mútuo, pelo qual cada um dos 

partícipes aumenta a sua capacidade de afetar e ser afetado. Veremos agora como 

este aprendizado se refere à conquista de um pensamento racional. 

 

1.4 Como passar a uma perfeição maior  

 

Sentimos a passagem do tempo, o tempo de duração de uma vida que ainda 

não realizou aquilo que gostaria. Temos o curioso hábito de estabelecer uma 

comparação entre o que nos tornamos hoje e o que éramos ontem. Sentimos falta 

de algumas alegrias, nos sentimos privados por não ter conquistado, seja naquilo 

que chamamos de vida afetiva ou vida profissional, um ideal que julgamos que 

outros conquistaram. Enfim, vivemos inseguros e solitários, por pensar que é a partir 

                                                                                                                                                                                     
vezes, excessivos. A isso se acrescenta que, por causa do afeto, consideramos como mais 
importante aquilo que é, no momento presente agradável, e que não podemos julgar as coisas futuras 
com o mesmo afeto de ânimo.” (E, IV, Ap., Cap. 30)  
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de nossa vontade e esforço pessoal que alcançamos nossos objetivos. Ciente deste 

cenário, Espinosa nos dirá que todas estas impressões, estas imaginações, se 

explicam tão somente pelo fato de sermos uma parte isolada das outras partes da 

natureza, nos limitando a olhar os outros corpos a partir de comparações. Este é um 

dos motivos pelos quais, diz Espinosa, vivem os homens sob a influência da inveja e 

da competição. Apesar desta condição de disputa entre os homens, nosso autor 

defende que o homem é o que mais convém com o homem (E, IV, Prop. 35, corol. 

1), não a partir desta ideia abstrata, pela qual se busca um modelo de vida no outro, 

mas a partir de um conhecimento racional que compreende o que há de comum 

entre os corpos.  

O hábito de estabelecer comparações entre as escolhas individuais se pauta, 

em geral, numa concepção moral do que é o bem e o mal para todos os homens. 

Contra este hábito, Espinosa nos lembra que basta pensarmos nas afecções que 

preenchem nossa potência neste momento para entendermos que somos sempre 

perfeitos e, por essa razão, não há motivos para nos compararmos com outros. 

Ademais, uma mudança de vida não depende de uma referência externa a nós, mas 

tão somente do aprendizado das afecções que aumentam a nossa potência. 

Dizemos que das tristezas necessárias que compõem uma vida, avizinham-se 

alegrias passivas que nos fazem sentir que somos capazes de viver de muitas 

maneiras. 

A variação da duração de uma vida pode ser sentida na escrita da Parte IV da 

Ética, onde vemos um verdadeiro corpo afetando e sendo afetado. Tudo fica muito 

concreto quando seguimos os escólios e ouvimos Espinosa falar das experiências 

da vida cotidiana vividas por todos nós; elas aparecem na Ética numa oscilação 

entre paixões e ações. Este momento do livro, como diz Marilena Chauí, é uma 

verdadeira travessia, pois explicita os conflitos afetivos, a compreensão do que são 

os bons e maus encontros que vão e vem. Seguindo este ritmo, podemos dizer que 

há em Espinosa uma ideia de acolhimento que leva sempre em conta o que convêm, 

quais alegrias podem ser descobertas na vida afetiva de um corpo singular. A Ética 

ensina a tarefa clínica de aprender a conquistar a liberdade em meio à fragilidade de 

um corpo exposto às paixões. 

O livro IV é passagem e travessia. Passagem da servidão e do 
poderio da fortuna à liberdade racional e à potência da virtude 
(‘conhecer é a virtude suprema da mente’). Travessia porque a física 
das afecções e a lógica dos afetos exigem que o percurso encontre 
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um ponto de apoio novo e este se localiza numa região 
perigosamente frágil. (CHAUÍ, “Ser Parte e Ter Parte: Servidão e 
Liberdade na Ética IV”, p.108) 

 

Um ponto de apoio novo é tudo o que precisa um corpo enfraquecido. O 

corpo da Ética experimenta uma nova conexão ao passar da servidão à liberdade, 

ao passar a uma maior perfeição; eis o que experimentamos em nosso próprio 

corpo. Nossa proposta clínica se ocupa em cuidar desta perfeição, recusando-se 

partir da ideia de falta e privação. Olhar para um indivíduo a quem nada falta, é olhar 

para as passagens, as travessias que ele experimenta. Muda-se de afecções e a 

potência se conserva na existência! Nascemos e morremos perfeitos! Ecoando estas 

ideias espinosanas, podemos descobrir do que somos capazes. O caminho se 

perfaz, como ensinará Chauí, vencendo o acaso à medida que dele nos 

aproveitamos. É como se jogássemos os dados a nosso favor, mas só o 

conseguiremos quando aprendermos a nos compor com outros corpos, a ser parte 

comum e conveniente.   

[...] A pergunta do Livro IV é explícita: como poderemos ‘passar de 
uma perfeição menor a outra, maior’, isto é, sem deixarmos de ser 
finitos e sem abandonarmos a ordem comum da Natureza? A 
resposta espinosana – a liberdade racional é uma conquista contra a 
Fortuna no próprio campo da Fortuna - é obtida num percurso 
extremamente complexo que dá ao Livro IV um aspecto bastante 
diferente dos anteriores. Nestes, a cadeia dedutiva opera em 
sequências contínuas; ao contrário, na quarta parte, há um vaivém 
incessante entre paixão e ação, imaginação e razão, ação e paixão, 
razão e imaginação. [...] A ordem comum da Natureza - a Fortuna - e 
a ordem necessária da Natureza- a liberdade - não cessam de 
cruzar-se, chamar–se reciprocamente, marcar a força e a fraqueza 
da paixão, a fraqueza e a força da razão. (ibid., pp. 66-7)  

 

Não abandonamos a ordem dos encontros, nela oscilamos entre paixões mais 

fortes e mais fracas, e passamos a uma perfeição maior quando aprendemos a 

respeito dos nossos afetos e nos tornamos capazes de agir. Mais uma vez diremos, 

com os autores, que não se trata de uma condenação viver nesta ordem comum da 

Natureza, expostos às surpresas dos encontros; é só através dela que podemos 

traçar nosso mapa. Nesse sentido, se diz que tanto o acaso quanto a liberdade são 

necessários, tudo que há na natureza ocorre pela mesma necessidade pela qual ela 

existe29. O acaso e a liberdade não cessam de cruzar-se. Este é o retrato do que 

                                                           
29

 Na primeira parte da Ética, Espinosa explica o que ele compreende por necessidade: “Com isso, 
expliquei a natureza de Deus e suas propriedades; que existe necessariamente; que é único; que 



55 

 

somos – escravos e livres – somos capazes de enfraquecer e de nos fortalecer, de 

padecer e agir. O nosso destino é o de continuar buscando a nossa liberdade 

racional, pois sempre insistimos na vida, até o dia em que um corpo mais forte que o 

nosso nos destruirá.  

A pergunta da Parte IV a respeito da passagem a uma maior perfeição se 

refere à passagem para um pensamento racional. Espinosa explicita sua “visão ética 

do mundo”30 quando nos faz compreender o que é estar sob a condução da razão a 

partir do aprendizado do que um corpo é capaz. É preciso considerar que este 

pensamento racional implica, em Espinosa, um paralelismo31 entre mente e corpo, 

“[...] a ordem das ações e das paixões de nosso corpo é simultânea em natureza, à 

ordem das ações e das paixões da mente. [...]” (E, III, Prop. 2, esc.). Este modo de 

conceber a razão difere de uma visão moral do mundo, que atribui à racionalidade 

uma eminência da mente sobre o corpo. Tal ideia de racionalidade está limitada a 

uma consciência que se pensa capaz de controlar as vontades e as paixões do 

corpo, o que Espinosa mostra ser uma ideia inadequada própria a nossa 

imaginação, que ignora que é apenas sentindo um afeto que somos capazes de 

compreender.  

Para Espinosa, apenas alcançamos a razão pela experiência do corpo, pelo 

aprendizado daquilo que nos nossos encontros nos convém e não nos convém. 

Quanto menos afetados por corpos contrários, quanto menos tristezas 

experimentamos, mais somos capazes de efetuar nossa potência de agir e pensar. 

O caminho deste aprendizado se dá tão somente pela composição entre os homens. 

É através de uma ajuda mútua, de um acolhimento do outro a partir daquilo que há 

de comum, que cada homem se fortalece sem ser um adversário para o outro:  

 [...]Se os homens vivessem sob a condução da razão, cada um 
desfrutaria desse seu direito sem qualquer prejuízo para os outros. 
Como, entretanto, estão submetidos a afetos, os quais superam, em 
muito, a potência ou a virtude humana, eles são, muitas vezes, 
arrastados para diferentes direções e são reciprocamente contrários, 
quando o que precisam é de ajuda mútua. [...] (E, IV, Prop. 37. esc. 
2) 

                                                                                                                                                                                     
existe e age exclusivamente pela necessidade de sua natureza; que (e de que modo) é causa livre de 
todas as coisas; que todas as coisas existem em Deus e dele dependem de tal maneira que não 
podem existir nem ser concebidas sem ele; que, enfim, todas as coisas foram predeterminadas por 
Deus, não certamente pela liberdade de sua vontade, ou seja, por seu absoluto beneplácito, mas por 
sua natureza absoluta, ou seja, por sua infinita potência. [...]” (E, I, Ap.) 
30

 Referência ao título do capítulo XVI de EPE 
31

 Ver explicação a respeito da ideia de paralelismo que se atribui a Espinosa, mas que vem, na 
verdade, da filosofia de Leibniz, em EPE, segunda parte “O paralelismo e a imanência”.  
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Mas de que maneira podemos construir esta ajuda mútua? De que maneira 

nos tornamos racionais e livres? 

Considerando nossa condição passiva de existência, diz Espinosa que o que 

podemos fazer é aprender cada vez mais a respeito de quais encontros nos afetam 

de alegria. O que interessa é descobrir as experiências que aumentam nossa 

potência de agir. Garantindo estas experiências, seremos menos afetados por 

corpos contrários, já que as alegrias podem nos levar a formar o que Espinosa 

chama de noção comum32. Uma noção comum é uma ideia daquilo que há de 

comum entre outro corpo e o nosso, que explica haver conveniência entre eles. 

Portanto, ao descobrirmos por esta noção comum o que nos convém, buscaremos 

evitar os encontros com corpos que não nos convém. 

Esta relação de conveniência e desconveniência entre os corpos diz respeito 

ao que acontece com os modos existentes (indivíduos) na ordem dos encontros. 

Podemos lembrar que, do ponto de vista da natureza, todos os corpos têm 

características em comum. Por exemplo, a característica de ser um modo da 

extensão e por isso estar em uma determinada relação de movimento e repouso. 

Nesse sentido, não dizemos que eles são contrários. Contudo, o que Espinosa vai 

nos mostrar é que precisamos observar inicialmente o ponto de vista do que 

acontece no encontro dos corpos. Um corpo se apresenta como constituído por uma 

conexão que não convém com a nossa e nos afeta de tristeza, logo, por este 

aspecto, ele nos é contrário. Neste primeiro momento, em que somos afetados de 

tristeza não conseguimos compreender o que há de comum entre este corpo e o 

nosso. Nós só compreenderemos que há algo em comum entre os corpos a partir de 

um afeto de alegria. A alegria, que é o aumento de nossa potência, nos leva a 

formar uma noção comum, que compreende porque a conexão entre partes 

constitutivas de um corpo convém com a conexão entre partes constitutivas do 

nosso corpo. Compreendendo de que maneira os corpos se constituem, podemos 

também compreender quais corpos não nos serão convenientes.  

Somos racionais quando formamos noções comuns. Através das noções 

comuns compreendemos a causa da tristeza, o motivo pelo qual outro corpo não nos 

é conveniente. Diz Deleuze, com Espinosa, que formamos primeiro uma noção 

comum menos universal, ou seja, compreendemos a conveniência e 

                                                           
32

 Para efeito de clareza, utilizaremos os conceitos de noção comum e ideia adequada como 
sinônimos. 
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desconveniência entre um corpo e o nosso, para depois formar uma noção comum 

mais universal que é aquela pela qual compreendemos que todos os corpos têm 

propriedades comuns, como é o caso da propriedade de estarem em movimento e 

repouso. 

Portanto, dizemos que a tarefa clínica envolve um esforço racional de 

desimpedir uma potência de se efetuar. Para isso, o primeiro esforço da razão, como 

diz Deleuze (EPE, p.262), retomando Espinosa, é o de afastar as tristezas, levando 

um corpo a ser afetado por mais paixões alegres. 

Então de que modo dizemos que o conhecimento pela razão desmancha a 

tristeza? Ao compreendermos o que acontece num encontro, por sermos causa de 

nosso afeto, nós desfazemos a ideia inadequada que tínhamos a respeito de uma 

situação de decomposição. Nós vemos com outros olhos uma situação de doença, 

uma perda, uma briga. Através da ideia adequada (noção comum) nós 

compreendemos porque, por exemplo, a morte de um corpo é algo que faz parte da 

dinâmica dos encontros na natureza, ou seja, nós a compreendemos como 

necessária. Quando vivemos a experiência da morte de uma pessoa próxima, pelo 

conhecimento racional, nós conseguimos diminuir o valor da tristeza, da dor, em 

nosso corpo. Compreendemos desta situação que nada podíamos fazer para evita-

la, por se tratar de um encontro de decomposição que sempre ocorrerá na natureza, 

e assim, lutamos para nos ligar a outros corpos que nos ajudem a nos recompor em 

novas conexões, em novas alegrias. 

Espinosa nos mostra através da conquista da razão pela formação de noções 

comuns a passagem a um segundo gênero do conhecimento33, que é aquele que 

nos faz conhecer de que modo os corpos se constituem e como eles se compõem. 

Este segundo gênero se remete à ordem das conexões na natureza, enquanto o 

primeiro gênero do conhecimento, que é aquele da imaginação, em que formamos 

apenas ideias inadequadas, refere-se à ordem dos encontros. Por isso a razão é a 

maneira que temos de lidar com o acaso, as paixões, nos permitindo viver 

momentos de liberdade, pelos quais aprendemos cada vez mais a respeito de nossa 

potência singular, ou seja, do que somos capazes do ponto de vista de nossas 

composições.   

                                                           
33

 Os três gêneros do conhecimento: primeiro gênero – imaginação, segundo gênero – razão, terceiro 
gênero – intuição, são tratados por Espinosa na Ética para mostrar de que maneira os homens 
conduzem suas vidas.   
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Podemos, então, pensar com Deleuze a seguinte sequência para 

conquistarmos a razão: 

[...] Buscamos, primeiramente, experimentar um máximo de paixões 
alegres (primeiro esforço da razão). Buscamos, pois, evitar as 
paixões tristes, escapar do seu encadeamento, conjurar os encontros 
ruins. Depois, em segundo lugar, servimo-nos das paixões alegres 
para formar a noção comum correspondente, da qual decorrem 
alegrias ativas (segundo esforço da razão). Essa noção comum está 
entre as menos universais, pois ela se aplica apenas ao meu corpo e 
a corpos que convêm com ele. Mas ela nos torna ainda mais fortes 
para evitar os encontros ruins; e, principalmente, ela nos coloca em 
posse de nossa potência de agir e de compreender. Então, em 
terceiro lugar, devimo-nos capazes de formar noções comuns mais 
universais, que se aplicam a todos os casos, mesmo aos corpos que 
nos são contrários; devimo-nos capazes de compreender até mesmo 
nossas tristezas, e de tirar dessa compreensão uma alegria ativa. 
Somos capazes de enfrentar os encontros ruins que não podemos 
evitar, reduzir as tristezas que subsistem necessariamente em nós. 
[...] (ibid., p.266) 

 

A partir de uma alegria passiva que nos faz formar uma noção comum nos 

encontros de composição com outros corpos, somos capazes de experimentar 

alegrias ativas, das quais somos a causa. Estas alegrias ativas dizem respeito ao 

segundo esforço da razão que, depois de compreender a composição que temos 

com outro corpo (noção comum menos universal), somos capazes de compreender 

o que há de comum inclusive com corpos que nos são contrários (noção comum 

mais universal), e com isso fazer dos maus encontros, do sofrimento, da fragilidade, 

aquilo que ocupa a menor parte de nossas vidas. 

Este aprendizado racional parece ser o convite ético-clínico de Espinosa, que, 

ao dizer que “Não há nenhuma afecção do corpo da qual não possamos formar 

algum conceito claro e distinto” (E, V, Prop. 4), propõe um verdadeiro acolhimento 

que nos ajuda a sair de um estado de servidão, de tristezas e julgamentos. A nossa 

capacidade de compreender nossos próprios afetos torna-se possível no encontro 

com outros indivíduos quando se estabelece uma ajuda mútua. Espinosa salientava, 

no início de sua correspondência com Blyenbergh, que a coisa que tem maior valor 

a ele é buscar a verdade, pois ela é aquilo que aproxima os homens; o 

conhecimento verdadeiro é o conhecimento racional e fica claro que não há nada de 

intelectualista em tal proposta, ao contrário, ele afirma o aspecto eminentemente 

prático do conhecimento. Então vejamos como pensar um acolhimento que se faz 
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sob a condução da razão a partir de uma situação de cuidado do outro, como vemos 

no capítulo 17 da Parte IV em que Espinosa traz o exemplo do cuidado do indigente: 

Além disso, os homens também se deixam levar pela prodigalidade, 
sobretudo aqueles que não têm de onde retirar o necessário para o 
sustento da vida. Entretanto, prestar ajuda a cada indigente é algo 
que supera, em muito, os poderes e os recursos de um simples 
indivíduo. Pois as suas riquezas estão muito aquém do que seria 
necessário para isso. Além disso, a capacidade de um homem 
sozinho é demasiadamente limitada para que ele possa unir-se pela 
amizade a todos os homens. Por isso, o cuidado dos pobres é uma 
incumbência da sociedade como um todo e tem em vista a utilidade 
comum. (E, IV, Ap., Cap. 17)  

 

Mesmo se tratando de uma questão que será melhor explorada pelo autor no 

Tratado Político, em que ele abordará o papel do Estado no que se refere às 

relações de composição entre os cidadãos; por se tratar da questão de como é 

possível acolher a alguém que pede ajuda, podemos estender esta ideia para a 

relação de um cuidado clínico do sofrimento do outro. Veremos se tratar de um 

aspecto político da clínica a ser destacado. Podemos nos questionar quanto à 

capacidade que alguém tem de prestar ajuda e acolhimento, e Espinosa argumenta 

que esta não é uma tarefa que se faz sozinho. Tal prática é própria a muitas 

formações profissionais, especialmente aquelas ligadas à saúde, e, no entanto, é 

uma tarefa que envolve limites, já que nem sempre se consegue acolher.  

Vimos que Espinosa acolhe aqueles que vêm até ele buscando aprender, ou 

poderíamos dizer, em termos clínicos, buscando um cuidado. No entanto, este 

cuidado envolve um grande trabalho junto ao paciente-aprendiz, qual seja: o de 

encontrar as alegrias, que o façam perceber de que modo seu corpo enfraquece, se 

entristece, intoxica-se. Foi esta a tentativa de cuidado que vimos Espinosa realizar 

em seu encontro clínico com Blyenbergh. 

Mas por que dissemos que este acolhimento é uma tarefa que um indivíduo 

sozinho estaria limitado a efetuar? Porque se tornar capaz de acolher, de fazer 

clínica, depende de uma composição com muitos outros corpos. Apenas através das 

alegrias, dos encontros que aumentam nossa potência é que somos formados para 

acolher o outro. Quando aumentamos nossa capacidade de afetar e sermos 

afetados de muitas maneiras, tornamo-nos capazes de ajudar o outro a traçar seu 

mapa afetivo. O que estamos chamando de traçar mapas diz respeito a 

compreender os afetos de alguém, compreender que eles estão sempre ligados ou a 
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ideias adequadas ou a ideias inadequadas, o que nos indica que a pessoa ou está 

vivendo de maneira mais passiva, sem saber como resolver seus problemas, ou vive 

de maneira mais livre, compreendendo o que é melhor para si. Então o traçado do 

mapa vai delineando como uma potência atual está preenchida e o quanto o 

indivíduo é capaz de aprender a respeito do que pode experimentando novos 

territórios existenciais. 

Vimos que o contrário de um acolhimento é uma relação de violência, pela 

qual um indivíduo exerce poder sobre o outro, tornando-o fraco e submisso para 

manter a sua força. Quando nos tornamos racionais, nossos encontros com outros 

indivíduos não ocorrem por uma disputa de forças, mas sim pelo aumento da força 

de ambos. Neste bom encontro, cada um se torna parte comum e conveniente e sai 

da condição de passividade, de parte isolada e solitária. Em um trabalho clínico 

acolhemos no outro aquilo de que ele é capaz. Assim ele se torna mais forte para 

criar ainda outros bons encontros com outros indivíduos. Nesse sentido, dizemos 

que o acolhimento entre indivíduos envolve uma formação de ações clínicas em 

rede34, é uma ação política que visa formar indivíduos mais fortes que podem 

acolher uns aos outros. Espinosa dirá que enquanto cada um de nós se fortalece a 

ponto de viver boa parte do tempo: “[...] sob a condução da razão, nós, 

necessariamente, nos esforçamos para que os [outros] homens vivam sob essa 

mesma condução. [...]” (E, IV, Prop. 37 dem.). Ora, este esforço para que outros 

homens vivam sob a condução da razão se justifica porque todos os homens são 

assim determinados por natureza e se trata da condição pela qual é possível 

tomarmos posse de nossa potência de agir e de pensar. 

Portanto, dizemos que, quando um clínico35 acolhe alguém que está sofrendo, 

isto não quer dizer que apenas o paciente aumenta a sua potência de vida. Aquele 

que se apresenta como sofredor descobre no encontro com o corpo que o acolhe, 

algo de que é capaz, tornando-se útil, ele também, ao seu cuidador. Nesse sentido, 

dizemos que acolher implica aprender com uma discordância acordante36. É a 

diferença das potências atuais, ou seja, a variação de intensidade de suas potências 

que pode convir, pode implicar numa ajuda mútua. Então, além de não se tratar de 

                                                           
34

 Trataremos melhor desta ideia de rede no capítulo 2 da presente tese, a partir do que compreende 
Deligny por este conceito. 
35

 Estou pensando um “clínico” tanto como um profissional que atende um paciente, seja ele médico, 
psicólogo, terapeuta, quanto alguém que age de maneira clínica acolhendo o outro. 
36

 Referência a uma discussão do livro DR, (p. 250 [tr. p.274]). 
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um acolhimento unilateral, este acolhimento é também uma experiência de descobrir 

o que pode um corpo a partir do que a composição com corpos muito diferentes 

produz nele. Chauí explica esta diferença entre as potências atuais, pelo diversum:  

Na medida em que o conatus é a essência individual de um 
indivíduo, este é diversum dos demais pela diferença de suas 
potências atuais. Os diversos podem convir ou ser contrários. 
Convêm entre si pelo que possuem em comum (os atributos 
possuem em comum a potência da causa sui que os unifica como 
constituintes da essência do absoluto; as partes do corpo convêm 
porque têm em comum a causalidade eficiente do conatus que os 
unifica como constituintes de um único corpo). São contrários 
quando, embora convenientes por suas essências, diferem pela 
intensidade de suas potências e é essa diferença que, na ordem 
comum da Natureza, torna-os diferentes, contrários. Contrário, 
portanto, se diz das forças (vis) externas e internas cuja intensidade 
varia em cada parte (da Natureza) que, isolada, é 
incomensuravelmente mais fraca do que as causas externas e luta 
com elas para afirmar-se na existência. No caso da parte humana da 
Natureza, contrarium está referido às forças dos afetos ou, como diz 
o titulo do livro IV, De affectuum viribus. A contrariedade não se 
encontra no interior da essência, mas na variação da intensidade de 
sua potência sob os efeitos da causalidade externa de potências 
cujas forças são superiores e contrárias às suas. (CHAUÍ, “Ser Parte 
e Ter Parte: Servidão e Liberdade na Ética IV”, pp.105-6) 

 

Dependendo da maneira pela qual somos afetados em determinado encontro 

ou, como diz Chauí, das afecções que preenchem nosso conatus, somos contrários 

a outros corpos, a outras potências atuais com as quais esbarramos em nosso dia-a-

dia. O que fica cada vez mais claro é que esta contrariedade faz parte da ordem dos 

encontros, pela qual nós entramos em contato com outros corpos a partir da 

condição de parte isolada, que luta com eles para se conservar na existência. No 

entanto, o que Espinosa ensina é que os indivíduos podem viver cada vez menos 

nesta luta entre forças opostas – como acontece nas relações de competição, de 

julgamento, de comparação entre modos de viver – quando se unem e passam a 

uma maior perfeição.  

Conduzidos pela razão, pela alegria, somos capazes de enfrentar a 

contrariedade inicial dos corpos. Isto quer dizer que num encontro de decomposição, 

podemos compreender o que não convém entre o nosso corpo e outro corpo e criar, 

a partir disso, uma nova maneira de nos ligar a ele. Já falávamos disso 

anteriormente quando dissemos que uma das tarefas da clínica é a de mudar um 

afeto, ou seja, aprender a ligar determinada ação a outra imagem que não aquela de 

decomposição, a qual ela está ligada inicialmente. 
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Mudamos um afeto quando, por exemplo, compreendemos uma situação em 

que levamos um tapa na cara de um amigo. A ação deste amigo de nos bater se liga 

a nossa dor, fazendo do nosso encontro com este amigo, um mau encontro. Trata-

se de uma relação entre corpos que não convêm por terem suas potências 

preenchidas por afecções contrárias. Então, se conseguimos, em um segundo 

momento, ser afetados por uma alegria vinda de alguma atitude agradável deste 

amigo para conosco, podemos pela razão, compreender o que, no momento 

anterior, impedia que nossa conexão constitutiva se compusesse com a dele. Desta 

maneira conseguimos nos livrar do ressentimento que tínhamos em relação a este 

amigo. Então, pela razão vamos buscando sempre criar situações que nos tragam 

bons encontros e nos levem a formar cada vez mais noções comuns.  

A grande questão é a de aprendermos a lidar com a constante variação de 

intensidade de nossa potência, que ocorre ao longo de nossa trajetória de vida. Isto 

se faz aprendendo aquilo de que somos capazes em encontros com corpos 

heterogêneos. Ora, quando experimentamos uma composição com outro corpo, 

descobrimos algo de comum com ele, mas este algo comum envolve uma 

conveniência entre modos de vida que podem ser muito diferentes. Portanto, não se 

trata de estabelecer composição com grupos que pensam da mesma maneira, com 

pessoas que tem a mesma profissão, etc.; não se trata de uma comunidade 

identitária. Trata-se de aprender em que tipo de encontro convimos com outro corpo, 

que a princípio pode ser tão distinto de nós. 

O mais importante a ressaltar, para esta ideia de clínica que defendemos, é 

que as composições entre corpos envolvem sempre uma alegria, um aumento de 

potência para os dois corpos. Alguém poderia confundir esta ideia de Espinosa, 

pensando que dois corpos teriam em comum uma condição de tristeza, de 

sofrimento. Ocorre de se pensar que alguém que sofre entende melhor o sofrimento 

de outra pessoa. No entanto, não se pode dizer, por isso, que há composição ou 

ideia adequada que venha da tristeza. Ao contrário, quando os corpos se ligam pela 

tristeza, pelo ressentimento, não há composição, pois nestes casos eles costumam 

tomar o poder, usar de tirania para com outros corpos, justamente por viverem como 

partes isoladas e contrárias na natureza e, por isso, mais fracas. Em Espinosa e o 

Problema da Expressão, Deleuze chama a atenção para o mal-entendido que se 

pode atribuir a uma conveniência pela tristeza. (pp. 264-65) A noção comum não 
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nasce de uma tristeza, pois o corpo nesta condição é tomado pelo efeito da dor que 

o envolve e se torna incapaz de compreender o que o compõe e o que o destrói.  

Costumamos também pensar que o sofrimento, enquanto objeto de 

classificação de uma doença, poderia indicar o que há de comum entre duas 

pessoas. Mas não é a partir da doença que duas pessoas se compõem e formam 

noções comuns, compreendendo aquilo que acontece com elas. Quando 

construímos grupos de ajuda, de acolhimento, grupos clínicos que pretendem tratar 

de pessoas que sofrem de um mesmo mal, a única maneira destas pessoas se 

ajudarem é através daquilo que elas são capazes neste encontro. Não será a partir 

da doença, que indica uma falta, uma privação, que alguém poderá ter algo em 

comum para compartilhar, para compor; mas será pelos outros afetos que 

preenchem suas vidas, que elas poderão se ajudar, ou seja, aprender com as outras 

a respeito do que são capazes:  

À medida que os homens estão submetidos às paixões não se pode 
dizer que concordem em natureza. Escólio. [...] quem diz que o 
branco e o preto concordam apenas porque nenhum deles é 
vermelho, está afirmando, simplesmente, que o branco e o preto não 
concordam em coisa alguma. Da mesma maneira, quem diz que a 
pedra e o homem concordam apenas porque são, ambos, finitos, 
impotentes, ou porque nenhum dos dois existe pela necessidade de 
sua natureza ou, enfim, porque são, ambos, indefinidamente 
superados pela potência das causas exteriores, está afirmando, 
simplesmente, que a pedra e o homem não concordam em coisa 
alguma. Pois, as coisas que concordam apenas em negação, ou 
seja, naquilo que elas não têm, não concordam, realmente, em coisa 
alguma. (E, IV, Prop. 32 e esc.) 
 

 Concordar com outro corpo por compartilhar de uma impotência é não 

concordar. Por isso, nenhum tipo de sofrimento aproxima os homens, pelo contrário, 

os afasta ou torna-os perigosos uns aos outros. Desta maneira, Espinosa nos faz 

perguntar em que sentido classificar alguém por sua doença nos permitiria acolher 

esta pessoa. Nosso autor nos ensina a ter cuidado com modelos interpretativos que 

nos fazem perder as passagens, a variação dos modos de agir e de pensar, pois tais 

modelos podem aprisionar a experiência e impedir a compreensão do mapa afetivo 

de um indivíduo.   

Dizemos que a definição de uma doença pode ser considerada uma 

abstração, quando ela envolve uma ideia inadequada, ou seja, geralmente a doença 

diz que um corpo está privado de outro estado considerado saudável, mas nada diz 

das conexões características entre partes extensivas deste corpo. Um diagnóstico 
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deste tipo serve apenas como um modo de classificar tipos de vida, ao atribuir à 

própria essência do indivíduo, as afecções relativas à doença que o preenchem 

neste momento. O nosso grande desafio e cuidado clínico é o de dar atenção ao 

modo em que uma vida singular é capaz de se expressar e não ao mal que se 

sobrepõe a ela.  

Blyenbergh falava do mal como algo atribuído à essência de alguns 

indivíduos, como aqueles ditos malvados, assassinos, loucos. O mesmo ocorre 

quando submetemos toda a potência de um indivíduo ao mal sofrido por ele, a uma 

doença que o identifique. Temos nestes casos uma definição abstrata de sua 

experiência vivida; a doença não tem qualquer essência, ela é apenas o que 

Espinosa chama de mau encontro, uma conexão na qual um dos corpos tem alguma 

de suas partes destruída ou intoxicada. Espinosa explica, como retoma Deleuze, o 

que quer dizer esta comparação entre estados de um corpo: 

[...] Nas cartas a Blyenbergh ele diz: eu não posso dizer que falta-me 
um estado melhor; eu não posso mesmo dizer isto, porque não tem 
nenhum sentido. Dizer no momento em que experimento um ‘vil 
apetite sensual’ [...], quando eu digo: ‘ah, falta-me um verdadeiro 
amor’; se eu digo isso quero dizer que falta-me alguma coisa? 
Literalmente isto não quer dizer nada, absolutamente nada em 
Spinoza. Isto quer dizer unicamente que meu espírito compara um 
estado que eu tenho a um estado que eu não tenho; em outros 
termos, não é uma relação real, é uma comparação do espírito. [...] 
(DELEUZE, CS, p.151) 

 

Espinosa nos chama a atenção para o fato de que os homens têm o habito de 

classificar os estados de um corpo como uma privação ou uma imperfeição através 

de comparações que estabelecem com outros estados. Ele diz que os homens 

tomam ideias universais como modelos das coisas, e tudo o que escapa a este 

modelo eles consideram imperfeito, privado de uma perfeição maior. Estas ideias 

são próprias a nossa imaginação, a qual não compreende a causa das coisas, e 

explica os afetos pela comparação entre indivíduos. É por isso que Blyenbergh 

negava que um assassino pudesse ser perfeito, assim como formava a ideia 

inadequada de que o cego é privado da visão, pois comparava este com aqueles 

que vêem. 

Comparamos dois estados, um estado doente e um estado sadio. Mas para 

compreender uma condição de sofrimento, não se considera simplesmente o estado 

de um corpo, pois suas afecções apenas afirmam sua potência atual. O que nos 
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mostra que este corpo está impotente, está vivendo no mínimo do que ele pode é a 

mudança de estado, ou seja, a passagem de um estado a outro, que nós chamamos 

de afeto. Então, é pelo conhecimento do afeto de tristeza que acolhemos este corpo, 

e não pela classificação de uma doença, pois não focamos na doença, mas nos 

outros afetos desta mesma potência singular. Soaria estranho se falássemos em 

uma potência depressiva, pois a depressão nada diz da perfeição de uma essência, 

portanto quando fazemos um acolhimento clínico, dizemos que nos ocupamos das 

variações de uma potência que é sempre perfeita. 

Como não sabemos que somos perfeitos, não temos a ideia adequada da 

perfeição, por isso imaginamos e avaliamos os outros indivíduos pelo que eles não 

têm ou pelo que lhes falta. Este modo de classificar, de hierarquizar os corpos é, 

para Espinosa, apenas o indicativo de que somos parte isolada e passiva. Quando 

nos tornamos racionais e temos ideias adequadas nós saímos das experiências 

abstratas – pautadas por julgamentos morais – e entramos na experiência concreta 

de convirmos com outros corpos e efetuarmos nossa potência.  

Mas se não há privação e a potência está sempre preenchida por afecções; 

se estas afecções – estes estados do corpo – mudam, e são eles que explicam uma 

potência singular, então seríamos levados a pensar que a potência é instantânea e 

não eterna, como havíamos explicado antes pelas três ordens da natureza? Eis a 

questão levantada por Blyenbergh à Espinosa, em que este responde, na carta 23, 

através do exemplo do cego. Deleuze retoma a explicação de Espinosa: 

[...] E o cego então? Ele é tão perfeito quanto pode ser, em função de 
quê? Vocês veem, mesmo quando Spinoza não nos diz: em função 
de sua potência; ele diz que o cego é tão perfeito quanto pode ser 
em função das afecções de sua potência; isto é, em função das 
imagens de que é capaz. Em função das imagens de coisas das 
quais ele é capaz, que são as verdadeiras afecções de sua potência. 
Então isto será inteiramente a mesma coisa que dizer: ‘a pedra não 
tem visão’; e de dizer: ‘o cego não tem visão’. [...] Blyenbergh 
responde logo em seguida a Spinoza dizendo-lhe: ‘é muito bonito 
isso tudo, mas você só pode chegar a essa conclusão se você 
sustentar – ele não diz sob essa forma, mas vocês verão no texto, 
que isso dá verdadeiramente no mesmo –, uma espécie de 
instantaneidade pura da essência’. Isto é interessante como objeção, 
é uma boa objeção. Blyenbergh replica: ‘você não pode assimilar ‘o 
cego não vê’ e ‘a pedra não vê’, você não pode fazer tal assimilação, 
a não ser que, ao mesmo tempo, você afirme uma espécie de 
instantaneidade pura da essência, a saber: só pertence a uma 
essência a afecção presente, instantânea, que ela experimenta 
enquanto a experimenta.’ A objeção é muito, muito forte. [...] (ibid., 
pp.153-54) 
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Deleuze defende que Blyenbergh faz uma bela pergunta, afinal tudo indica 

que as afecções explicam uma essência. Ora, o que Espinosa está dizendo é que as 

afecções pertencem à essência, elas a preenchem de tal maneira que as conexões 

entre elas sustentam um corpo na existência e fazem esta essência ser tão perfeita 

quanto possa ser. No entanto, as afecções não constituem a essência, pois se assim 

fosse, quando um corpo muda de afecção, sua essência mudaria também, ou seja, 

ela deixaria de existir se transformando em outra. Mas a essência, que já mostramos 

ser um grau de potência da natureza, é eterna, ou seja, é uma parte intensiva desta 

natureza, que não pode ser destruída. Enquanto as afecções, sendo extensivas, 

apenas efetuam esta potência na existência.  

Há uma proporção de afecções que preenchem a essência, de maneira que 

neste momento ela não pode ser preenchida por outras afecções, isto é a atualidade 

de uma potência. Mas não poder ser preenchida por outras neste momento não 

implica privação. No exemplo do cego, dizemos que não poder enxergar não implica 

privação da visão, mas apenas que este corpo não pode ser vidente e cego ao 

mesmo tempo. Este corpo é perfeito pelas afecções que o preenchem como um 

corpo cego. (id., EPE, p.231) 

Portanto, a mudança de afeto, a mudança em uma situação de vida, não 

implica em mudança de sua essência, mas tão somente a variação de intensidade 

da potência, ou seja, seu aumento e diminuição, determinado pelo modo como o 

poder de afetar e ser afetado deste corpo está preenchido. Quando falamos do 

exemplo de alguém doente que num momento posterior recupera sua saúde, 

pensávamos na afecção como o estado doente e o estado saudável, e no afeto 

como a diminuição e o aumento da potência. Recuperar-se, sentir-se bem é ter a 

própria potência aumentada. Trata-se de uma variação de grau desta potência na 

existência, que continua eterna, de maneira que, a este respeito, Deleuze diz que 

quando se morre: 

[...] As partes extensivas que nos pertenciam são agora 
determinadas a entrar em outras conexões incomponíveis com a 
nossa. Mas a conexão que nos caracteriza não deixa de ter uma 
verdade eterna enquanto nossa essência se exprime nela. É a 
conexão na sua verdade eterna que perdura com a essência. [...] 
(ibid., p.295) 
 

 É importante lembrar que a doença ou a saúde não existem em si mesmas. 

Elas indicam uma conexão entre partes extensivas que aumenta ou diminui a 
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potência de um corpo. Vimos pelo caso comentado de um homem que ficara doente 

e que, a partir de sua mudança de situação de vida, acabou descobrindo a literatura 

e se fortalecendo. Através da doença, ele descobriu outras saúdes. Neste caso, a 

doença foi um mal menor e, portanto, um bem. Então não se pode comparar pelo 

espírito duas situações vividas – antes da doença e depois da doença – mas sim 

olhar para a passagem vivida de um estado a outro, para o afeto, que faz uma 

potência variar na duração de uma existência, sem que ela deixe, por isso, de ser 

eterna.  

O interessante é que estas passagens de aumento e diminuição ocorrem em 

diferentes partes do corpo, de maneira que podemos perceber algumas e nem notar 

muitas outras, de acordo com a suas intensidades. Por exemplo, podemos sentir 

nossa potência diminuir quando um alimento nos faz mal e este afeto é tão intenso, 

que se, no mesmo momento, ouvimos uma música de que gostamos muito, e ela 

aumenta nossa potência em alguma parte, podemos nem sentir esta alegria. 

 Enfim, toda esta tecedura que Espinosa nos apresenta, leva-nos a entender 

a tristeza, a condição de sofrimento, como a expressão de uma potência variando. A 

tristeza é tão necessária quanto uma alegria, pois ela é a passagem, é a indicação 

de que uma potência também diminui de grau enquanto existe. Por isso dizemos 

que Espinosa nos ensina um modo de fazer clínica, ao mudar nossa maneira de 

compreender as tristezas de um corpo. Como comenta Deleuze: 

[...] Há algo aí que não se vincula nem à privação de uma perfeição 
maior, nem à comparação entre dois estados de perfeição. Há na 
tristeza algo de irredutível que não é nem negativo nem extrínseco: 
uma passagem, vivenciada e real. Uma duração. Algo que 
testemunha uma última irredutibilidade do ‘mau’: é a tristeza como 
diminuição da potência de agir ou do poder de ser afetado, que não 
se manifesta menos no desespero do infeliz quanto nos ódios do 
malvado. [...] Em vez de negar a existência da duração, Espinosa 
define pela duração as variações contínuas da existência, e parece 
nisso reconhecer o último refúgio do mau. (id., SPP, pp. 54-5, [tr. 
p.46]) 

 

Quando falamos de uma passagem não podemos dizer que ela é negativa 

nem extrínseca, como explica Deleuze. Trata-se simplesmente de uma duração que 

experimentamos. É pela tristeza, assim como pela alegria que sentimos a realidade 

da existência e a nossa perfeição. Por isso se diz que o afeto é o que há de mais 

concreto em uma vida, é a partir destes afetos que lemos o mapa de uma vida. Não 

basta, como vimos, julgar um indivíduo como virtuoso ou mau/assassino, é preciso 



68 

 

conhecer os afetos que o compõem. Por isso podemos dizer que, com Espinosa, 

fazemos a travessia da compreensão pelo juízo à compreensão pelo afeto, ou seja, 

a razão não estabelece comparação de estados entre corpos ou entre estados de 

um mesmo corpo, mas se ocupa da passagem de um estado a outro, da duração 

vivida nos afetos.  

 São três elementos que nos constituem: as afecções, os afetos e a essência, 

e cada um respondendo a uma temporalidade distinta. A essência é eterna; os 

afetos são uma duração, uma passagem; as afecções são instantâneas. Ao longo 

deste capítulo, traçamos a relação entre estes três elementos enquanto fomos 

descobrindo do que se tratavam os maus encontros de que fala Espinosa. 

Compreendendo estes três elementos, aprendemos de que modo podemos acolher 

um corpo. Deleuze explica, na aula de 20 de janeiro de 1981, que é preciso 

compreendermos bem a diferença entre um afeto e uma afecção para que 

possamos acompanhar a situação em que se encontra um indivíduo e como varia a 

sua potência. 

Deleuze nos ensina, com Espinosa, que a afecção é o efeito instantâneo da 

imagem de um corpo sobre o nosso, por exemplo, a imagem da morte de um familiar 

produz no meu corpo uma dor, esta dor é uma afecção. Meu corpo encontra-se num 

estado de dor, de tristeza, mas esta afecção não se explica por ela mesma, e sim 

por aquilo que ela envolve. Ora, por que meu corpo passa a sentir dor numa 

situação como esta? Porque tal afecção, tal estado do meu corpo envolve um afeto, 

ou seja, uma passagem para uma perfeição menor, uma diminuição de minha 

potência. A afecção de tristeza nada mais é do que o estado instantâneo produzido 

por uma passagem vivida de diminuição de potência.  

Afecção e afeto estão sempre ligados, e, no entanto, há diferença de natureza 

entre eles, pois a afecção é o estado do corpo e o afeto é a passagem de um estado 

a outro. O afeto nunca está nos estados, pois a instantaneidade dos estados nos 

indica apenas a parte extensiva que somos. Salienta Deleuze que mesmo que 

dividíssemos o tempo em partes bem pequenas, sempre encontraríamos estados, 

pois se trata de uma divisão puramente espacial. A passagem, o afeto não está nos 

estados, não é extensiva, ele é irredutível a todo estado, ele é uma duração 

intensiva.  

Logo no início deste capítulo falávamos de uma doença que fez um corpo não 

ser mais o que era antes. Ora, é preciso sempre considerar o estado de um corpo 



69 

 

junto a uma passagem vivida e não comparar pela mente dois estados, o que se era 

antes e o que se tornou depois. O bom e o mau encontro referem-se às passagens 

vividas em cada experiência, referem-se a como se encontra a variação de nossa 

potência neste momento, mostrando como nosso mapa está traçado.    

[...] Toda a afecção é instantânea, ele dirá isto sempre e ele dirá 
sempre: eu sou tão perfeito quanto eu posso sê-lo em função das 
afecções que eu tenho neste instante. É a esfera da pertença da 
essência instantânea. Neste sentido, não há bem nem mal. Mas, em 
contrapartida, o estado instantâneo envolve sempre uma diminuição 
ou um aumento de potência e, nesse sentido, há o bom e o mau. Se 
bem que – não mais do ponto de vista de seu estado, mas do ponto 
de vista de sua passagem, do ponto de vista de sua duração –, há 
alguma coisa de mau em devir cego; há alguma coisa de bom em 
devir vidente, visto que, ou bem diminui a potência ou bem aumenta 
a potência. E aqui não é mais o domínio de uma comparação do 
espírito entre dois estados, é o domínio da passagem vivida de um 
estado a outro, passagem vivida no afeto. Se bem que me parece 
que nada poderemos compreender da Ética – isto é, da teoria dos 
afetos –, se não tivermos muito presente no espírito a oposição que 
Spinoza estabelece entre as comparações do espírito entre dois 
estados, e as passagens vividas de um estado a outro, passagens 
vividas que só podem ser vividas nos afetos. (id., CS, pp.163-64) 

 

Existimos preenchidos por afecções e podemos compreender o que se passa 

conosco pela mudança destas afecções que são instantâneas. Sentimos no corpo a 

variação de nossa potência e formamos ideias a respeito do que se passa conosco. 

Somos capazes de compreender através de um conhecimento racional, 

conhecimento de segundo gênero, o porquê de nos compormos com outro corpo 

quando suas conexões constitutivas convêm com as nossas conexões constitutivas. 

Experimentamos uma alegria nesta composição, que indica um aumento de nossa 

potência e nos permite formar noções comuns e, através delas, buscar encontros 

com corpos que nos sejam convenientes. Mas além de compreender o que se passa 

na ordem das conexões, podemos também chegar a um terceiro gênero do 

conhecimento, que Espinosa chama de conhecimento intuitivo. Através da intuição, 

compreendemos que as conexões entre partes extensivas que conservam um corpo 

exprimem uma essência singular, irredutível a todas as outras e conveniente com 

todas as outras. Neste conhecimento de terceiro gênero, temos alegrias ativas 

decorrentes de nossa essência, ou seja, nós efetuamos nossa potência de pensar e 

agir; não mais aumentamos de grau nossa potência, mas tomamos posse dela. Diz 

Espinosa que somos capazes de experimentar algumas vezes este conhecimento 
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intuitivo. É ele que nos permite descobrir o que há de comum entre todos os modos 

existentes, do ponto de vista da composição de todas as essências na natureza. 

Esta experiência de terceiro gênero do conhecimento é o que Espinosa 

chama de liberdade ética, pela qual conhecemos o nosso poder de afetar e sermos 

afetados. Diríamos que nossa batalha clínica é a de aprendermos cada vez mais a 

respeito do mapa afetivo de um indivíduo, traçando com ele seus trajetos, para 

conseguir em alguns momentos acolhê-lo, de fato, naquilo que ele pode, acolhê-lo 

enquanto o compreendemos da perspectiva de sua essência. 

Por isso precisamos o quanto antes nos afastar de juízos morais, de fazer 

comparações entre indivíduos. Foi este o recado de Espinosa a Blyenbergh, 

mostrando que nada do que vem de um julgamento transcendente pode explicar o 

que se passa em um corpo. O Deus-Natureza de Espinosa nada julga, pois não tem 

uma vontade pessoal, o julgamento existe apenas pela experiência passiva dos 

homens. Não há recompensas nem castigos e o Bem e o Mal são ideias 

inadequadas. Logo, quando nos propomos a acolher um corpo que sofre, este 

acolhimento não pode ser feito através um tratamento por punições e recompensas, 

precisamos lutar cada vez mais contra os julgamentos que costumamos fazer a cada 

vez que estamos muito preenchidos por afetos passivos e formamos ideias 

abstratas. 

O nosso trabalho é o de construir esta prática clínica, sendo na maior parte do 

tempo conduzidos por um pensamento racional, que nos permitirá acolher as 

travessias vividas por um corpo fragilizado, ameaçado, mas também envenenador. 

O trabalho clínico é o de aprender a acolher as variações de intensidade de cada 

corpo em sua diversidade afetiva.37 

Não sabemos nada a priori a respeito dos corpos que encontraremos pelo 

caminho, não sabemos se eles serão interessantes para nossa vida, e mesmo assim 

precisamos tentar, ou melhor, descobrir com eles o que podemos e o que não 

                                                           
37

 Deleuze e Guattari lembram que depois de Espinosa, no campo da biologia, muitos autores 
passaram a descrever os mundos animais pelos afetos de que estes são capazes. Tal estudo passou 
a ser chamado de etologia. Deleuze e Guattari encontram no trabalho Jacob Von Uexkull um belo 
exemplo da definição de um animal por seus afetos. Trata-se do exemplo do carrapato, que constrói 
seu mundo através de apenas três afetos: “Por exemplo, o Carrapato, atraído pela luz, ergue-se até a 
ponta de um galho; sensível ao odor de um mamífero, deixa-se cair quando passa um mamífero sob 
o galho; esconde-se sob sua pele, num lugar o menos peludo possível. Três afetos e é tudo; durante 
o resto do tempo o carrapato dorme, às vezes por anos, indiferente a tudo o que se passa na floresta 
imensa. Seu grau de potência está efetivamente compreendido entre dois limites, o limite ótimo de 
seu festim depois do qual ele morre, o limite péssimo de sua espera durante a qual ele jejua. (MP, 
p.314, [tr. pp.44-5])” 
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podemos. Muitas vezes pensamos que podemos nos proteger dos acidentes e 

desconfortos da vida, nos expondo cada vez menos às experiências, buscando 

isolamento. No entanto, o que a Ética nos ensina é que qualquer isolamento é uma 

condenação à fraqueza, pois não existimos sozinhos, mas apenas em composição 

com outros corpos. Podemos dizer que estamos condenados a viver com os outros 

de quem não temos certeza de que são aliados. Ainda assim, tudo o que nos cabe é 

descobrir através de qual conexão, por quais encontros podemos nos ligar a corpos 

que são inicialmente nocivos a nós. Trata-se do aprendizado das composições, 

próprio a um trabalho clínico a ser realizado ao longo de toda a duração de uma 

vida. 

Como dissemos mais acima, a nossa existência tem data para terminar. Um 

dia as partes extensivas que nos compõem vão se desfazer e entrar em uma nova 

conexão, fazendo nascer outro corpo. Então nos perguntamos se, ao morrermos, o 

mapa afetivo que construímos ao longo desta existência se perderá? E Espinosa 

nos responde que nossa morte pode ser algo significativo se o que morre é a maior 

parte de nós, ou seja, se vivemos durante muito tempo preenchidos por paixões; se 

nós nada compreendemos da nossa força; se vivemos como escravos ou tiranos; se 

fomos muitas vezes envenenados ou envenenadores. Neste caso dizemos que a 

nossa essência, que é eterna, permanece, mas “[...] o poder de ser afetado que lhe 

corresponde eternamente permanece vazio: tendo perdido nossas partes 

extensivas, perdemos todas as nossas afecções que se explicavam por elas. [...]” 

(id., EPE, p.297) 

Entretanto é possível fazer de nossa morte algo pequeno quando ao longo de 

uma vida preenchemos nossa potência com mais alegrias ativas, quando 

conseguimos tomar posse de nossa potência singular. Nesse caso, o que vai durar é 

a maior parte de nós: “[...] quanto mais coisas a mente conhece por meio do 

segundo e do terceiro gêneros de conhecimento, tanto maior é a parte dela que 

permanece [...].” (E, V, Prop. 38, dem.) Mesmo perdendo as partes extensivas que 

nos constituíam sob certa conexão, o nosso poder de afetar e ser afetado foi mais 

preenchido por afecções ativas, ou seja, nós o experimentamos em sua potência 

eterna, expressando nossa parte intensiva, a efetuação de nosso grau de potência. 

Desta maneira, quando morremos, estas afecções ativas que se explicam pela 

nossa essência, permanecem, ou seja, não podem ser destruídas. 
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Portanto, quando nos ocupamos, de maneira clínica, do valor que alguém dá 

a sua vida, a sua duração, estamos pensando em como alguém é capaz de 

experimentar a potência que é, fazendo durar a sua maior parte. Diz Deleuze que: 

“Primeiramente há uma duração média da existência: dada uma relação, há uma 

duração média da efetuação. Porém, mais ainda, acidentes e afecções externas 

podem a cada momento interromper a efetuação.” (DELEUZE, SPP, p. 58, [tr. pp.48-

9]) É assim que podemos pensar os maus encontros na clínica. Uma vida tem um 

tempo de efetuação de sua potência, de modo que é preciso lutar para que esta 

potência não seja impedida, não seja interrompida, não seja intoxicada. Mas os 

acidentes, as afecções tristes, não são, como vimos, internos a nós. Eles chegam de 

fora, por um encontro inesperado. Sentimos estas afecções que exigem uma 

reorganização de nosso corpo, uma luta para afastar aquilo que impede a potência e 

para encontrar os afetos que permitem efetuá-la. Trata-se de uma proposta clínica e 

política de aumentar as redes de encontros intensivos, autorizar as efetuações e 

evitar os impedimentos, os acidentes, evitar fazer o pior para nós, mesmo sabendo 

que seria melhor agir de outro modo38. Não se trata de evitar a morte, mas de evitar 

o mínimo de potência, deixar que as tristezas ocupem a menor parte, que elas 

passem por nós sem ganhar grande valor, para que não nos impeçam de descobrir, 

de experimentar a potência que somos.  

O que é frequente de se ver é que muitas pessoas imaginam que aproveitar o 

tempo de duração de uma vida é atender a todos os desejos vindos das suas 

paixões ou vindos de uma ideia de bem e de prazer exterior a elas. Como vimos, 

responder a uma vontade pessoal é justamente o contrário de aproveitar a própria 

vida, de experimentar a sua potência. Espinosa nos diz que é através da experiência 

que aprendemos que as nossas decisões ocorrem a partir da variável disposição de 

                                                           
38

 Espinosa refere-se ao verso de Ovídio em Metamorfoses, Livro VII, linha 20, quando diz: “Julgo, 
com isso, ter demonstrado por que os homens são movidos mais pela opinião do que pela verdadeira 
razão, e por que o conhecimento verdadeiro do bem e do mal provoca perturbações do ânimo e leva, 
muitas vezes, a todo tipo de licenciosidade. Vem daí o que disse o poeta: Vejo o que é melhor e o 
aprovo, mas sigo o que é pior. Parece que o Eclesiastes tinha em mente a mesma coisa quando 
disse: Quem aumenta seu saber, aumenta sua dor. Não digo isso para chegar à conclusão de que é 
preferível ignorar do que saber, ou de que não há nenhuma diferença entre o ignorante e o inteligente 
quando se trata de regular os afetos, mas porque é preciso conhecer tanto a potência de nossa 
natureza quanto a sua impotência, para que possamos determinar, quanto à regulação dos afetos, o 
que pode a razão e o que não pode [...].”(E, IV, Prop. 17, esc.) Esta é uma questão que também 
aparece na E, III: “[...] Se a experiência, entretanto, não mostrasse aos homens que fazemos muitas 
coisas das quais, depois, nos arrependemos, e que, frequentemente, quando somos afligidos por 
afetos opostos, percebemos o que é melhor, mas fazemos o que é pior, nada nos impediria de 
acreditar que fazemos tudo livremente. [...]” (E, III, prop. 2, esc) 
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nosso corpo39. Não basta estar consciente de suas ações para ser livre, é preciso 

conhecer as causas, é preciso se tornar parte comum na natureza e sair da servidão 

do lugar de um EU pessoal que pensa que tudo controla. 

Nós não nascemos livres, mas somos capazes de nos tornarmos, de devir. 

Aqueles que acreditam que nascemos livres, vêem o indivíduo como uma substância 

independente na natureza e não como uma parte intensiva desta. São as relações 

de composição, o aprendizado dos afetos que nos torna livres. Como diz Deleuze, o 

critério de Espinosa é o das relações e não o da substância: 

[...] os autores que pensam que somos livres por natureza, são 
aqueles que fazem uma certa ideia da natureza. Eu não creio que se 
possa dizer: nós somos livres por natureza se não nos concebermos 
como uma substância, isto é, como uma coisa relativamente 
independente. Se nos concebermos como um conjunto de relações, 
e não absolutamente como uma substância, a proposição ‘eu sou 
livre’ é estritamente destituída de sentido. Isto não é a mesma coisa 
que eu seja o contrário: isto não tem nenhum sentido, liberdade ou 
não-liberdade. Ao contrário, talvez tenha um sentido, a questão: 
‘como devir livre’. Da mesma forma, ‘ser racional’ pode ser 
compreendida se eu me defino como ‘animal racional’, do ponto de 
vista da substância, é a definição aristotélica que implica que eu sou 
uma substância. Se eu sou um conjunto de relações é, talvez, de 
relações racionais, mas dizer que é racional, é estritamente 
destituído de sentido. Então, se racional, livre, etc. têm algum 
sentido, isto só pode ser resultado de um devir. [...] (id., CS, pp.179-
80)  

 
Perguntamos pelo que dá tempo de aprender neste plano de composição de 

corpos, ou seja, como aprendemos a viver no plano de composição da natureza 

através de uma ajuda mútua. É assim que nos tornamos livres, racionais, é assim 

que aprendemos que somos perfeitos e nada nos falta, ou seja, é assim que 

descobrimos que não existimos simplesmente como um corpo que sente a 

experiência extensiva de seus encontros e uma mente que tem ideias desta 

experiência. A existência, o encontro entre os homens, o aprendizado dos mapas 

afetivos que um corpo é capaz de traçar, é o que permite conservar pela 

composição extensiva a efetuação de uma potencia intensiva. Quanto mais nos 

compormos com outros corpos e nos tornarmos racionais, mais agimos e fazemos 

“[...] de nossa parte intensiva a parte relativamente mais importante de nós mesmos. 

[...]” (id., EPE, p.298). Este é o caminho que faz de nós livres, ou seja, nos faz sentir 

o que somos e nos permite fazer durar a maior parte de nós, quando morremos.  

                                                           
39

 Questão discutida em E, III, Prop. 2, esc.. 
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Pelo caminho tortuoso da tristeza e do mal, Espinosa nos dá as ferramentas 

clínicas para sair da condição de servidão humana. Na busca pelo problema do Mal, 

ao invés de encontrá-lo, Espinosa o fez dissipar-se, perder o sentido em todas as 

ordens da Natureza, pois sua existência diz respeito apenas a uma relação de 

decomposição, intoxicação, indigestão, alergia. Vivendo a menor parte de uma vida 

como parte isolada, escapando das ideias abstratas e universais, entendendo que o 

mal nada é, e descobrindo que a alegria vinda do ódio do outro, da tirania ou da 

saída de uma doença são apenas compensações, alegrias indiretas, Espinosa nos 

ensinou uma maneira de construir um acolhimento clínico pelo conhecimento 

racional, que em alguns momentos pode chegar também a um conhecimento 

intuitivo. Basta aprender a selecionar e a compor ou, como diz Deleuze, a tatear às 

apalpadelas, descobrir as doses, os truques, nossos próprios remédios para 

passarmos a uma maior perfeição:  

[...] A saber, é como uma espécie de apalpadelas para que cada um 
descubra ao mesmo tempo o que ama e o que suporta. Bom, é um 
pouco como aquilo que vimos quando tomamos remédios: é 
necessário encontrar as doses, seus truques, é necessário fazer 
seleções, e o que não é prescrição do médico que baste. Ela lhes 
servirá. Há alguma coisa que ultrapassa uma simples ciência, ou 
uma simples aplicação da ciência. É necessário encontrar seu 
truque, é como a aprendizagem de uma música, encontrar ao mesmo 
tempo o que lhes convém, o que vocês são capazes de fazer. É isto 
já o que Spinoza chamará, e este será o primeiro aspecto da razão, 
uma espécie de duplo aspecto selecionar-compor.  [...] (id., CS, 
pp.180-81) 
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CAPÍTULO 2 

 

 

O tramado de uma teia-rede distante da consciência e da 

vontade 

 

 

Nascido com a incapacidade inata de estabelecer relação com o outro [...]. 

Esta é uma das primeiras falas de Fernand Deligny enunciadas no filme Ce gamin-

là, contando a respeito do modo como a psiquiatria define estes meninos e meninas 

chamados autistas. Fernand Deligny (1913-1996) foi uma presença determinante 

dentre aqueles que se ocuparam da tarefa clínica de acolher crianças classificadas 

como autistas. Antes de dedicar sua vida para cuidar destes meninos e meninas, 

Deligny trabalhou como professor em reformatórios para crianças com problemas 

mentais; trabalhou no hospital psiquiátrico de Armentières; ocupou-se de 

adolescentes infratores; fez parte do Partido Comunista e trabalhou com Félix 

Guattari na clínica de La Borde. Ele que é um escritor inveterado, com uma escrita 

poética muito singular, apresenta em seus livros e filmes a respeito do seu cuidado 

com os chamados autistas, um olhar muito diferente dos rótulos psiquiátricos que 

definem estas crianças como incapazes e incuráveis.   

Embora se trate de uma das questões que muito interessa ao trabalho de 

uma clínica, na presente tese, ao fazermos uma breve aproximação com o trabalho 

de Deligny, não temos a pretensão de mergulhar no universo que envolve as 

discussões a respeito do autismo. Nossa proposta é apenas de buscar uma 

composição com este autor, pelas amarrações de sua obra que, a nosso ver, 

ressoam intensamente ao pensamento de Espinosa.  

Para Deligny, quando se fala da privação de linguagem de uma criança 

autista como uma incapacidade, parte-se de uma ideia falsa, ou como dizíamos com 

Espinosa, de uma ideia inadequada. Deligny nos mostra em seu trabalho, a 

necessidade de afastarmos o julgamento de nossa consciência para conseguirmos 

perceber um plano comum, através do qual aprendemos a compreender e a 

estabelecer composições com um modo de vida autista, tão diferente do nosso. Este 
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autor, ao conviver com aquelas crianças, aprende a respeito daquilo que elas são 

capazes e, através desta experiência, aumenta a sua própria potência singular. 

Nesta breve passagem pelo trabalho de Deligny, buscaremos reforçar nossa 

posição quanto à sua aproximação com as ideias de Espinosa, comentando um 

artigo40 recente de Pascal Sévérac, estudioso do pensamento de Espinosa que traz 

Deligny para este campo de reflexão.  

Partimos, então, da ideia desenvolvida por Deligny, de que há um modo de 

vida autista, que tem a particularidade de não participar do plano da linguagem, 

plano tido como comum aos outros indivíduos. Para Deligny, os autistas vivem em 

vacância de linguagem, operando seu campo referencial por gestos e ações 

independentes de uma vida consciente. Ele que teve uma convivência intensa com 

estas crianças nos ensina que seus gestos e ações são a-conscientes, ou seja, não 

respondem a uma vontade pessoal e não são realizados com vistas a alcançar um 

objetivo.  

Deligny passa a compreender melhor este modo de vida a-consciente quando 

começa a fazer, com seus ajudantes, desenhos ou traçados de linhas em folhas 

transparentes, para marcar os itinerários não traçados daqueles meninos e meninas. 

Os traçados formam mapas41 que indicam os movimentos daquelas crianças, 

indicam por onde elas passam e com o que se ocupam ao longo de um dia, de 

meses, de anos. Diz este autor que os desenhos expressam a linha de errância dos 

autistas, marcando algo que sempre escapa a nossa percepção. Os mapas 

insinuam o agir de um corpo que se faz presente, que partilha sua existência com 

Deligny e os outros cuidadores.  

Percorrendo estes mapas, sentimos que estamos entrando em um plano 

comum, no qual não se vê identidades. O que encontramos ali são composições de 

uma maneira de existir marcada por gestos, trajetos de atividades que guiam uma 

rotina diária. Deligny acompanhava sempre o registro que havia feito nos mapas 

para observar se havia mudanças ou continuidade nos trajetos percorridos pelos 

meninos. O interessante é que, em sua análise, ele não conseguia marcar a história 

de cada autista, já que acabava esquecendo a quem se referiam os trajetos ali 

                                                           
40

 Artigo de Pascal Sévérac « Fernand Deligny : l’agir au lieu de l’esprit », Intellectica, 2012/1, n° 57, 
numéro consacré à « Les lieux de l’esprit » et coordonné par Pascale Gillot et Guillaume Garetta, 
2012, p. 253-268. 
41

 Embora exista uma importante distinção a respeito de cartas e mapas, preferi seguir a tradução 
brasileira dos textos de Deleuze & Guattari e Deleuze, respectivamente em Mil Platôs: capitalismo e 
esquizofrenia e Crítica e Clínica, nos quais isto que Deligny chama de “cartes” é traduzido por mapas.  
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traçados. Este esquecimento foi decisivo para que Deligny conseguisse se afastar 

do hábito de explicar a identidade daquelas crianças, de encontrar algo que 

definisse cada uma delas. Ao esquecer a quem pertenciam os traços, este autor foi 

capaz de perceber o resto, aquilo que não dizia respeito a nenhuma criança em 

particular e, ao mesmo tempo, indicava algo de comum. Ele podia ver um plano 

comum de composição, como diz Espinosa, através do qual os corpos se 

constituem. Diz Deligny: 

Passamos a transcrever, sobre folhas transparentes, os trajetos de 
uns e outros, suas linhas de errância e, depois, conservamos e 
olhamos para estas linhas, estes traçados, e olhamos a ambos 
sempre pela transparência; alguns datam de dez anos e outros são 
da semana passada. Quanto à maioria, já faz muito tempo que nos 
esquecemos de quem são, estes traçados. Este esquecimento nos 
permite ver ‘outra coisa’: o resto, refratário a toda compreensão. 42 
(DELIGNY, Les Enfants et le silence, pp.63-4, tradução livre43) 

 

O que Deligny percebe pelos mapas é que, ao percorrer este plano comum, 

este fora compartilhado, ou seja, este tipo de encontro que não passa pela 

interioridade dos sujeitos, torna-se possível estabelecer uma composição entre 

aqueles que habitam a linguagem e aqueles que não a habitam. Era assim que 

Deligny e aquelas crianças se fortaleciam, ficavam bem, pois seus trajetos podiam 

se fazer sem qualquer interpretação que os aprisionasse.  

Os traçados dos mapas indicavam os trajetos dos meninos e meninas em 

uma região rural44, onde moravam com Deligny e outros cuidadores. Neste espaço, 

a rotina habitual era a de atender as necessidades da vida, de modo que os autistas 

acompanhavam seus cuidadores até o local de cortar a lenha, participavam do 

trabalho de amassar o pão, de carregar as fôrmas que seriam posteriormente 

levadas ao fogo. Em meio a estas atividades, eles ficavam por vezes se balançando, 

por vezes fazendo um som ao jogarem uma bola na pia por um longo tempo. Nesta 

rotina de trajetos, o desenho de seus mapas afetivos se misturava. Deligny 

acompanhava nas folhas transparentes o cruzamento dos traçados e conseguia ver 
                                                           
42

« Nous nous sommes mis à transcrire, sur des feuilles transparentes, les trajets des uns et des 
autres, lignes d’erre, et puis ces lignes, ces traces, nous les avons gardées et regardées, et nous les 
regardons toujours, par transparence ; certaines datent de dix ans, et d’autre sont de la semaine 
dernière. Pour la plupart, il y a bien longtemps que nous avons oublié le de qui sont-elles, ces traces. 
Cet oubli nous permet de voir ‘autre chose’ : le reste, réfractaire à toute compréhension. » 
43

 Transcrevo em nota de rodapé todos os trechos originais referentes aos livros de Deligny e ao 
artigo de Sévérac, dos quais fiz uma tradução livre. Agradeço a Luiz Orlandi, Roberto Nascimento, 
Guilherme Ivo e Luís Aragon pelas sugestões e colaborações na tradução destes trechos. 
44

 Trata-se de uma região no centro-sul da França, chamada Cévennes, na qual Deligny viveu com os 
autistas, em diferentes locais dela, como Monoblet, Greniers, Serret. 
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e sentir isto que é “refratário a toda a compreensão”, e que, no entanto, é o plano 

pelo qual as existências singulares se constituem. Parece-nos que Deligny 

compreendia algo além de um conjunto de atividades realizadas por aquelas 

crianças.  

Quando ele diz ser capaz de ver o resto, há algo aí de um conhecimento 

intuitivo, à maneira de Espinosa. Ele não compreende aquelas crianças apenas pelo 

modo como elas o afetam, mas sim pelo que há de comum e o faz convir com elas. 

Ao vivenciar esta composição entre os corpos, ele é tomado por uma alegria ativa 

que o faz compreendê-las por suas essências singulares. Quando Deligny vê nos 

mapas o resto, ele vê cada criança naquilo que ela é capaz, ou seja, em sua própria 

potência. Portanto, este exercício de desenhar os mapas e, através deles acessar 

um plano comum, é a pista que nos interessa percorrer em sua obra para pensar 

uma prática clínica.  

O intenso trabalho de Deligny, ao traçar as linhas dos trajetos dos autistas, 

serve de inspiração a Deleuze e Guattari, que utilizam em sua obra este método 

cartográfico de análise. Estes autores entendem que Deligny, ao fazer estes mapas, 

traça linhas de gestos, de percepções, como linhas costumeiras e erráticas. Todas 

estas linhas se cruzam constantemente, de maneira que elas nada indicam da 

interioridade de um sujeito, de uma vida pessoal. Elas indicam o que há de 

impessoal em um plano comum, este resto de que fala Deligny: 

[...] Fernand Deligny transcreve as linhas e trajetos de crianças 
autistas, faz mapas: distingue cuidadosamente as "linhas de 
errância" e as "linhas costumeiras". E isso não vale somente para os 
passeios, há também mapas de percepções, mapas de gestos 
(cozinhar ou recolher madeira), com gestos costumeiros e gestos 
erráticos. O mesmo para a linguagem, se existir uma. Fernand 
Deligny abriu suas linhas de escrita para linhas de vida. E 
constantemente as linhas se cruzam, se superpõem por um instante, 
se seguem por um certo tempo. Uma linha errática se superpõe a 
uma linha costumeira e aí a criança faz algo que não pertence mais 
exatamente a nenhuma das duas, reencontra algo que havia perdido 
– que aconteceu? – ou então ela salta, agita as mãos, minúsculo e 
rápido movimento – mas seu próprio gesto emite, por sua vez, 
diversas linhas. [...] (DELEUZE & GUATTARI, MP, p.248, [tr. pp.83-
4]) 

 

Como dizem estes autores, Deligny está atento às variações dos gestos, 

àquilo que surge de inesperado em meio aos percursos habituais. Em um 

movimento de agitar as mãos, dizem eles, se atualiza a mistura das linhas, de 
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maneira que nesta experiência o menino se reencontra com algo que havia perdido. 

Poderíamos dizer que ele se reencontra com o plano comum do qual participa.  

Ao seguirmos estas linhas que constituem um mapa, escapamos do hábito de 

comparar a vida dos autistas com a nossa. Não podemos buscar uma consciência 

do autista, buscar compreender qual sua intenção ao agitar as mãos, ao bater com a 

cabeça na parede. Deligny alerta que quando recorremos a interpretações e 

classificações de um modo de ser autista, nós perdemos os traçados, perdemos 

aquilo que se passa no trajeto, perdemos o seu agir para nada, o seu agir sem 

intenção. É apenas traçando estes mapas de seus afetos, como chamaríamos com 

Espinosa, que somos capazes de acolhê-los. O modo de acolher de Deligny passa 

por uma convivência, um compartilhar o mesmo plano comum e deixar que, neste 

plano, ocorra o que ele chama de iniciativas:  

A atividade de Deligny consiste, portanto, em um primeiro sentido em 
substituir a interpretação por iniciativas, que podem ser lúdicas, 
laboriosas, gestuais, escritas ou filmadas. No lugar de interpretar o 
espírito a partir de seus vestígios, de seus atos (obras), de suas 
transformações da natureza e na natureza, trata-se de deixar 
acontecer iniciativas, permitir gestos e os conectar. É neste primeiro 
sentido que deve, então, ser entendido o título que nós demos a este 
texto: ‘O agir no lugar do espírito’. O agir se substitui ao espírito, ele 
vem ao invés de e no lugar do espírito, pois quanto ao espírito, não 
há no fundo do que se preocupar. 45 (SÉVÉRAC, “Fernand Deligny: 
l’agir au lieu de l’esprit”, p.259, tradução livre) 

 

Através de variados tipos de iniciativas, de situações criadas pelos 

cuidadores, seria possível acolher os gestos, as ações dos autistas. Deligny nos 

mostra que os autistas, por serem a-conscientes, são capazes de agir sem qualquer 

finalidade. É para este aspecto que Sévérac nos chama a atenção em seu texto. 

Este autor sugere que Deligny está tratando de um “agir no lugar do espírito”, um 

agir que não é programado pela nossa consciência, um agir que não responde a 

uma vontade, um agir que não ocorre com vistas a um objetivo. Simplesmente um 

agir como verbo intransitivo. É interessante que Deligny, ao invés de centrar seu 

trabalho na consciência que os autistas não têm, ele se ocupa do agir que eles têm. 

                                                           
45

 «L’activité de Deligny consiste donc en un premier sens à substituer à l’interprétation des initiatives, 
qui peuvent être ludiques ou laborieuses, gestuelles, écrites ou filmées. Au lieu d’interpréter l’esprit à 
partir de ses traces, de ses œuvres, de ses transformations de la nature, ou dans la nature, il s’agit de 
laisser advenir des initiatives, de permettre des gestes, et de les rapporter. C’est en ce premier sens 
que doit donc être entendu le titre que nous avons donné à ce texte : « l’agir au lieu de l’esprit ». L’agir 
se substitue à l’esprit ; l’agir vient en lieu et place de l’esprit, car de l’esprit il n’y a pas au fond à se 
préoccuper. » 
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Além disso, o que este autor nos mostra é que este agir indica algo mais do que 

uma capacidade do corpo, indica algo próprio do humano, ou melhor, algo que 

constitui o humano. 

Em Les enfants et le silence, Deligny fala do agir por iniciativas, sugerindo 

que tenhamos cuidado para não interpretá-lo, pois uma consciência não seria capaz 

de compreender um agir. Uma consciência parece compreender apenas aquilo que 

é da ordem do pessoal, de uma vontade, de um objetivo. Mas o agir do menino a-

consciente indica algo de impessoal. Trata-se de um “se”: age-se, balança-se, gira-

se; eis o que advém a um sujeito sem identidade consciente e em vacância de 

linguagem. Seus gestos indicam o “humano que surge, intacto desde que a espécie 

existe. Compreenderão vocês que este humano de que falo nada tem a ver com os 

humanismos?”46  

Deligny nos sinaliza quanto a isto que se chama de humano e que não se 

refere ao caráter subjetivo do indivíduo. O que ele está chamando de humano da 

espécie é aquilo que há de inato e que é anterior a nossa consciência, a nossa 

razão, a nossa vontade. Ao dizer que é preciso deixar acontecerem iniciativas, 

Deligny está dizendo que é preciso deixar a própria natureza agir, através disto que 

há de inato no humano. Diríamos com Espinosa que os gestos, as ações, são a 

expressão da Natureza nos modos singulares. Mais do que isso, podemos dizer que, 

em meio à composição dos gestos, os autistas existem como parte comum e 

imanente da natureza e não como parte isolada e frágil. Eles apenas estão em uma 

condição frágil quando impedidos por nossa consciência interpretativa de deixá-los 

seguir seus trajetos e quando não são acolhidos por outros humanos que 

desempenhem funções que eles não são capazes de fazer.  

Parece ser este o modo de Deligny fazer clínica: deixando o gesto se fazer 

através das iniciativas, acolhendo os acasos pelos quais estes gestos aparecem. O 

seu trabalho é o de retirar os obstáculos interpretativos que impedem que aquelas 

crianças se conservem em sua errância. Traçando mapas, ele acompanha o agir, o 

qual ele chama de inato. Há algo de inato em um palpitar de mãos como gesto 

inacabado, não simbolizável ou interpretável. O inato é aquilo do humano que não 

conseguimos perceber por nossa consciência. 

                                                           
46

 Les enfants et le silence, Capítulo « Le manège », p.83 
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Para nos tornarmos sensíveis a acolher este agir inato, Deligny nos propõe 

um deslocamento do lugar habitual da linguagem por onde transitamos, nos 

sugerindo uma experiência “primitiva”, “pré-linguística”47, que explicita uma maneira 

de viver há muito esquecida por nós. Ele nos convida a seguir este gesto inato que 

não tem objeto nem sujeito da ação, um gesto que se faz na pura impessoalidade e 

ao mesmo tempo dá contorno a uma vida singular.  

Poderíamos dizer que se trata de um trabalho clínico que, ao invés de buscar 

uma cura para este agir para nada, afirma a necessidade deste agir como expressão 

de um plano comum, compreendido por Deligny como a própria natureza se 

fazendo. Este autor nos propõe fazer uma verdadeira inversão na lógica de cuidado 

e tratamento daqueles que não são capazes de linguagem, mostrando que somos 

nós que temos o que aprender com eles. Aprendemos a acolher também no 

indivíduo de linguagem um agir para nada. Dizemos que neste caso acolhemos a 

própria potência de agir do indivíduo, através de um conhecimento intuitivo. O agir 

sem intenção poderia ser dito da própria efetuação de uma potência singular. 

Ao acompanharmos a experiência do autista, respeitando seu tempo outro, 

seu modo de não olhar nos olhos e de nada fazer em prol de um objetivo, nos 

admiramos em pensar o que perdemos quando estamos sobrecarregados pela 

linguagem. Deligny nos mostra que estamos muito mais ligados a um fazer do que a 

um agir, ou seja, pensamos, geralmente, em um sentido para cada ação, que esta 

ação existe em função de alguma coisa, e nos tornamos incapazes de pensar um 

agir para nada, um agir que basta por si mesmo. Como diz Sévérac: 

O aracnóideo é isto que permite apreender a grande distinção 
deligneana entre o fazer e o agir: o ‘fazer’ designa uma atividade 
transitiva e finalizada, faz-se alguma coisa; o fazer implica um objeto 
no qual ele se finaliza, um objeto que é ao mesmo tempo seu 
objetivo, seu fim, no duplo sentido do termo: seu objetivo e seu 
acabamento. O agir é intransitivo: age-se, e é tudo; age-se para 
nada, em uma atividade não-significante, que pode parecer absurda 
aos olhos daqueles que querem ‘assemelhar’, e buscam a todo custo 
saber ao que leva este agir. O que eles tem na cabeça? É o que nos 
perguntamos quando sobrepomos o fazer sobre o agir, quando 
queremos ‘razões de agir’ e interpretamos a ação segundo 
ferramentas comuns do espírito (a intenção, a finalidade, a razão) 
‘Quando eu vejo as crianças autistas sempre prontas a agir para 
nada, eu me encontro nisso’, responde Deligny.48 (SÉVÉRAC, 
“Fernand Deligny: l’agir au lieu de l’esprit”, p.260, tradução livre) 

                                                           
47

 Sévérac utiliza estes termos em seu artigo retomando a ideia de Deligny para falar da capacidade 
do ser a-consciente como pré-linguística. 
48

 « L’arachnéen est ce qui permet de saisir la grande distinction delignyenne entre le faire et l’agir : le 



82 

 

Sévérac mostra que Deligny escolhe a figura da aranha para estabelecer esta 

diferença entre um fazer e um agir. A aranha, na tecedura de sua teia, age sem 

finalidade, sem intenção. Da mesma maneira podemos pensar o agir a-consciente 

do autista. Ele age para nada, simplesmente tecendo seu mapa afetivo por gestos e 

trajetos. A crítica de Deligny ao fazer se remete a uma ação que implica um objeto e 

um objetivo. Um gesto é considerado realizado para alguma coisa, por exemplo, 

quando o menino bate com a cabeça na parede, este gesto deve indicar que ele 

está com raiva. Deligny desconstrói este sentido que buscamos no gesto. Ele nos 

convoca a acolhermos um gesto puro, sem função; um gesto que é tão somente a 

expressão da capacidade de um corpo que age. 

Encontramos uma ressonância desta concepção do fazer e do agir com a 

ideia de Espinosa a respeito de que todo ato expressa uma potência, a qual nada 

falta. Ninguém age em função de um fim ou para alcançar alguma coisa de que 

esteja privado. Espinosa dizia que os homens têm o hábito de buscar finalidade nas 

obras que estão em construção. Eles julgam serem perfeitas aquelas obras que 

alcançaram seu fim último e imperfeitas aquelas outras que ficaram inacabadas, 

como vimos, no capítulo anterior, pelo Prefácio da Parte IV da Ética. Neste mesmo 

sentido, quando Deligny diz que os homens de linguagem não encontram uma 

finalidade, um motivo no agir do autista, eles entendem este agir como imperfeito e a 

criança como incapaz. No entanto, o que ele nos ensina é que as crianças autistas 

são justamente capazes de um agir para nada, capazes de gestos inatos. 

Agir para nada! Eis o que podem estas crianças se compondo em seus 

encontros que ocorrem no plano comum da natureza. Lá estão elas, balançando-se, 

girando em torno de si mesmas, ou como diz Deligny no filme Ce gamin-là, girando 

em torno de nada, já que elas não são pessoas, no sentido de que não haveria uma 

interioridade que lhe pudéssemos atribuir. Mas elas existem, constroem o traçado de 

uma vida a-consciente, estabelecendo relações com outros corpos num tempo que 

não é o da cultura, numa comunicação que não é a da linguagem, numa experiência 

que, para nós, já foi aprisionada pelos significados que lhe atribuímos.  
                                                                                                                                                                                     
‘ faire’ désigne une activité transitive et finalisée ; on fait quelque chose ; le faire implique un objet en 
lequel il s’achève, un objet qui est en même temps son objectif, sa fin au double sens du terme : son 
but et son achèvement. L’agir quant à lui est intransitif : on agit, c’est tout ; on agit pour rien, d’une 
activité non-signifiante, qui peut apparaître comme absurde aux yeux de celui qui tient à 
‘semblabiliser’, et cherche à tout prix à quoi tout cela peut bien mener. Qu’est-ce qu’ils ont dans la 
tête ? se demande-t-on lorsqu’on superpose le faire sur l’agir, lorsqu’on veut des ‘raisons d’agir’, et 
qu’on interprète l’action selon les outils de l’esprit ordinaire (l’intention, la finalité, la raison). ‘Quand je 
vois les enfants autistes, toujours prêts à agir pour rien, je m’y retrouve’, répond Deligny. » 
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Deligny, em sua convivência com os autistas, habitando um mesmo plano 

existencial que eles, não os deixava sozinhos, mas também não os trazia para uma 

convivência entre indivíduos. A presença dos cuidadores era fundamental para 

garantir e acompanhar o agir dos autistas, mesmo que não se estabelecesse 

nenhum tipo de comunicação entre eles, comunicação esta, própria aos indivíduos 

de linguagem. Mas podemos dizer que uma composição era estabelecida, um modo 

de estar junto, deixando os gestos, as ações acontecerem. O que ocorria, na 

verdade, era uma ajuda mútua, como diz Espinosa, já que tanto os cuidadores 

quanto os autistas se fortaleciam neste encontro, ambos saíam da condição de parte 

isolada e frágil, tornando-se parte comum. O interessante é que a alegria vivida, ou 

seja, o aumento de potência de agir referia-se a aspectos distintos para o autista e 

para o cuidador. No caso dos autistas, a alegria aparecia em um agir desimpedido 

de toda a interpretação. No caso dos cuidadores, ao aprenderem com uma 

experiência sem linguagem, tinham a oportunidade de, ao se afastarem dos 

julgamentos da consciência, devir racionais, ou seja, eram capazes de compreender 

aos autistas e a si mesmos.  

Para conseguir estabelecer esta composição com os autistas, diz Deligny que 

é preciso tramar uma rede ou tecer uma teia, como aquela da aranha; simplesmente 

seguindo os trajetos, acompanhando os gestos, participando com eles de suas 

existências sem interromper seus traçados. Este é o trabalho clínico de acolhimento 

que Deligny nos ensina. É a partir desta experiência existencial muitas vezes 

desautorizada, que tornamos a nossa questão clínica mais complexa, pois se trata 

de saber como, sem uma compreensão consciente e linguageira, é-se capaz de 

traçar uma vida, de maneira que os afetos alegres não a abandonem.  

O acolhimento que acontece pelo tramado de uma rede ajuda a conservar 

uma vida autista, ou seja, a evitar que ela, enquanto isolada e passível de 

interpretação pelos indivíduos de linguagem, seja destruída. De fato, a linguagem é 

o que aparece, no caso dos autistas, como corpo contrário e mais forte, que pode 

cortar seu agir pela significação. Uma das situações em que Deligny nos ensina este 

cuidado de acolher o agir para nada do autista é narrada por ele no filme Ce gamin-

là. Ele conta que um menino, ao se debruçar ao lado do rio, ouve “o barulho que 

vem do mais profundo da água, [o qual] não é uma coisa, já que ele também não é 
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alguém”49 e acrescenta “nenhum animal ouve o som da água assim”. Deligny está 

dizendo que não se trata nem do humano de linguagem, nem da imitação de uma 

atitude própria a um animal. Trata-se deste humano, que Deligny nos faz pensar, 

como algo de inato, anterior a toda interpretação, a todo sentido que tentamos 

encontrar em seu ato de ouvir um barulho, querendo mostrar que ele estaria 

buscando algo ali.  O humano de que fala Deligny não se refere ao menino, em sua 

identidade. O humano está em seu gesto de ouvir, um ouvir para nada. Ele nos 

chama a atenção ao gesto, ao traçado pelo qual vemos a água, que não é uma 

coisa e o menino, que não é alguém. O que temos é um plano comum pelo qual o 

menino tece, em seu ouvir, um fio que o liga a água, ao mesmo tempo em que é 

tecido por ele. Nos encontros que ele tem com coisas e pessoas, é o seu agir, isto 

que é o inato do humano, que marca seu território, que traça seu mapa afetivo. 

Por isso, Deligny tecia uma rede de acolhimento, na qual ele mesmo se 

deslocava do seu lugar linguageiro, aprendendo com os autistas a agir e conviver 

num outro plano diferente daquele da linguagem. Ele nos ensina a tecer uma rede 

impessoal, pela qual os corpos se compõem simplesmente em sua participação nos 

trajetos. Deligny nos conta de maneira poética, como ele vê na teia de aranha, um 

exemplo desta rede comum em que aparecem vários trajetos desenhados. Ele diz 

ser a teia uma nuvem de gotas de luz, uma constelação: 

Na capa deste livro que está perto – o aspecto que ele oferece 
quando está fechado –, uma teia de aranha; a aranha ali está, em 
seu posto de espreita, e o fio aracnóideo que lembra o mapa de uma 
cidade e, ao redor de seu centro, uma nuvem de gotas de luz, uma 
constelação muito semelhante àquelas que o menor telescópio 
permite perceber num número infinito. Há de que perder-se por aí. 
Acontece que, nas paredes da sala, encontram-se traços dos trajetos 
desta rede, pois uma rede tem trajetos. O que se poderia dizer 
também é que tais trajetos tem uma rede, são uma rede, fazem uma 
rede. Assim com o aracnóideo, de que nunca sabemos se é ele 
quem trama ou se está aí para ser tramado.50 (DELIGNY, 
L’Arachnéen, pp.17-18, tradução livre) 

 

                                                           
49

  http://www.youtube.com/watch?v=i20VWKO9Sdk  
50

 « Sur la couverture de ce livre proche – le visage qu’il offre quand il est fermé -, une toile 
d’araignée ; l’aragne y est, à son poste de guet, et le filet arachnéen qui évoque le plan d’une cité et, 
vers son centre, un nuage de gouttes de lumière, une constellation tout à fait semblable à celles dont 
le moindre télescope permet d’en percevoir un nombre infini. Il y a de quoi s’y perdre. Reste que, sur 
les murs de la pièce, se trouvent des traces des trajets de ce réseau-ci, car un réseau a des trajets. 
Ce qui pourrait se dire aussi, c’est que ces trajets ont un réseau, sont le réseau, se font en réseau. 
Ainsi en est-il de l’arachnéen dont on ne sait jamais s’il trame ou s’il n’est que d’être tramé. »  

http://www.youtube.com/watch?v=i20VWKO9Sdk
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A aranha trama sua teia e é por ela tramada. A aranha age e Deligny encontra 

vestígios deste agir nas paredes da sala, na capa do livro. Por todos os lados 

podemos encontrar estes trajetos que são uma rede, que fazem uma rede. Deligny e 

os autistas tecem juntos a rede, ao mesmo tempo em que são por ela tecidos. No 

entanto, só podemos ver esta rede quando a consciência não a encobre. 

O menino autista tece o fio de gestos ao longo de um dia, do mesmo modo 

que a aranha tece a teia. Os trajetos que o menino vai percorrendo são depois 

traçados no papel transparente, no qual Deligny constrói um mapa. É assim que se 

forma uma rede de ações, de trajetos, de desenhos, de composições, que não pode 

parar de ser tramada, pois se isso acontece, os autistas ficarão abandonados e seus 

cuidadores ficarão restritos a uma consciência que tudo interpreta. A rede-teia se 

torna o plano de acolhimento, plano de existência dos corpos, pelo qual nós, seres 

de linguagem, compreendemos do que são capazes estas crianças.   

Podemos acompanhar em um exemplo de Deligny, no capítulo “L’agir et l’agi” 

da obra Les enfants et le silence, um destes trajetos tramados, no qual o agir de 

uma criança autista explicita a rede, o plano comum, de que todos participam. Um 

menino traz a sua mesa de trabalho um montinho de terra úmida e cinzas de cigarro, 

colocando-o num lugar bem próximo de onde Deligny deixava o cinzeiro de argila, 

no qual fazia cair às cinzas de seu cigarro. Entretanto, havia já quatro anos que este 

cinzeiro de argila se quebrara. Naquele momento, os cacos do cinzeiro foram 

jogados em um cesto, no qual haviam papéis empilhados, os quais teriam o destino 

de ser a matéria-prima de um fogo que, posteriormente, cozinharia o pão. Conta 

Deligny que depois que se cozinha o pão, com o forno já frio, retira-se as cinzas, 

jogando-as em um balde para serem reutilizadas na preparação do jardim. (pp.91-2) 

Em todo este trajeto por onde um autista existe, o gesto de levar isto que 

seria uma camada de terra e cinzas úmidas até a mesa, poderia ser pensado, 

segundo Deligny, como uma grande descoberta arqueológica, já que o menino 

redescobre neste montinho de terra os restos não só de um cinzeiro, mas de todo 

um trajeto que por ali se fez. Neste gesto do autista, algo de habitual é reatualizado, 

algo no qual ele se referencia.  O que ocorrera anos atrás – quando Deligny batia as 

cinzas do cigarro no cinzeiro que estava em cima da mesa, quando ele escrevia as 

palavras de seu texto que depois seriam corrigidas, produzindo outra escritura – é, 

de repente, retomado em um gesto que volta a traçar aquele momento, como se ele 

tivesse acabado de acontecer. Aqueles pedaços de cinzeiro já há quatro anos 
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misturados a terra, reaparecem, dando referencialidade a um corpo a-consciente. 

Como diziam Deleuze e Guattari, a criança reencontra algo que havia perdido, de 

maneira que traz através de seu gesto uma mistura de linhas de trajetos dos quais 

todos participaram. Deligny vai dizer que:  

[...] se nós não cozinhássemos o pão, duas vezes por semana, se, 
alguns dentre nós não nos obstinássemos a fazer jardins, se eu não 
escrevesse tanto, de maneira que todo este papel amassado fosse 
jogado no cesto, com os pedaços de um cinzeiro quebrado no fundo, 
ainda seria preciso que eu continuasse fumando, que nós 
continuássemos gostando de trabalhar a argila por horas a fio, como 
lazer, como prazer, o agir de iniciativa vindo fulgurar nesta celeuma 
de projetos agidos, dos quais, aliás, o menino participa, mas sempre 
de uma maneira tangente, como que de raspão, sem a menor 
preocupação de um fim [...]51 (id., Les enfants et le silence, p. 97, 
tradução livre) 
 

O menino participa como que de raspão, ele refaz este trajeto de atividades 

do cigarro, do cinzeiro, dos papéis, do fogo, do jardim, sem se preocupar para que 

ele serve. Ele não assume funções na vivência com os cuidadores, mas se liga a 

eles numa rede que o conserva existindo. Como todo corpo vivo, o autista está 

exposto ao risco de se dissolver, de perder a conexão com o mundo que o faz 

existir, de se desligar da trama da teia. Mas esta iniciativa do gesto – levar o 

montinho de cinzas a mesa – liga-o ao tramado, fazendo-o habitar o plano comum, 

ou seja, traçando sua “superfície de permanência”52 (aire de séjour). É assim que ele 

afeta e é afetado, continuando um gesto, um encontro, que já existia e que ele 

reatualiza. É assim que ele desenha seu mapa, o mapa que não é o de uma pessoa, 

mas o de trajetos e ações que envolvem aquele que fez o cinzeiro de argila, aquele 

que o quebrou, aquele que jogou os cacos no forno e aquele que os jogou na mesa. 

O que temos, segundo Deligny, é um agir que tem como autor um indivíduo comum, 

ou seja, a própria rede.   

Poderíamos dizer também que como o autista, Deligny seguia estes mesmos 

trajetos, ele estava mergulhado nesta rede de agires, das quais a escrita era uma 

delas. Na verdade, o que lhe fazia escrever era justamente este resto, algo de uma 

composição de corpos que o forçava a pensar. E estendemos esta experiência à 

                                                           
51

« […] si nous n’avions pas fait cuire le pain, deux fois par semaine, si certains d’entre nous ne 
s’entêtaient pas à faire des jardins, si je n’écrivais pas tant, d’où tout ce papier froissé dans la 
corbeille, avec, tout au fond, ces tessons d’un cendrier cassé, encore faut-il que je fume et que nous 
aimions façonner l’argile à heures perdues, à loisir, à plaisir, l’agir de l’initiative venant fulgurer dans 
ce méli-mélo de projets agis, auxquels d’ailleurs le gamin prend part, mais toujours d’une manière 
tangente, effleurée, sans le moindre souci de la fin […] » 
52

 Conceito utilizado por Deligny. 
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escrita da presente tese, que também surge de uma rotina de fazeres misturados 

por vezes a um agir. Este agir é traçado em pontos de referência na leitura de 

Deleuze e Espinosa, na atenção aos trajetos de Deligny com os autistas, no trabalho 

de análise de uma pesquisa em formação em saúde. Seguindo esta superfície de 

permanência, habitando esta rede, o fazer de uma escrita automática é atravessado 

por linhas de errância e o corpo começa a escrever sem consciência, apenas 

acolhendo algo que parecia ter perdido, num gesto que o devolve a um plano 

comum. Parece que sem a sustentação de uma rede, ou seja, sem puxar o fio que 

nos faz habitar este plano comum, a tecedura de uma escrita não acontece. 

Dizemos que, ao escrevermos, ao tramarmos nossa teia-tese, há uma grande 

luta para que o espírito não se sobreponha ao agir. Por isso precisamos aprender a 

tramar, como diz Sévérac: “retire a consciência e a vontade e você encontrará a 

natureza agindo: aquela da aranha que tece sem fim, e para a qual, antes de tudo o 

que importa é o ‘tramar’.”53 (p.262) O que nos permite escrever, aquilo que nos move 

é este agir da rede e não a consciência que explica o que vivemos. Nesse sentido, 

precisamos aprender a lidar com o espírito que vem no lugar do agir, quando o 

nosso recurso interpretativo é mais forte do que a construção da rede de 

acolhimento.  

Em Espinosa não só o agir, como também o pensar - já que para este autor, 

há um paralelismo entre mente e corpo – é impedido pela interpretação. A 

interpretação é uma abstração, algo que indica nossa passividade em não 

compreender a relação que estabelecemos com o autista. Quando Sévérac fala do 

que, na teoria de Deligny, poderia ser um agir no lugar do espírito, ele indica que é a 

potência de agir da natureza, afirmada numa existência singular como a do autista, 

que precisa ser libertada da violência ou cegueira da consciência e vontade de um 

sujeito.  

Sévérac retoma a imagem de Deligny, em L’Arachnéen54, ao dizer que o sol 

se percebe melhor eclipsado, já que ao tentarmos olhar para ele diretamente, somos 

ofuscados e cegos por sua luz. É nesse mesmo sentido, que se pode pensar a 

consciência como aquilo que nos impede de ver a experiência do autista. A nossa 

consciência olha diretamente para o objetivo e o sentido de um agir, para a intenção 
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 “[...] ôtez la conscience et la volonté, et vous trouverez la nature agissante: celle de l’araignée qui 
tisse sans fin, et pour laquelle importe avant tout de ‘tramer’. »  
54

 Esta questão do eclipse da consciência aparece na p.81 do livro citado. 
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de um sujeito. Para vermos o que se passa nos trajetos, a rede, é preciso eclipsar a 

consciência, como diz Sévérac retomando L’Arachnéen: 

 Percebe-se melhor o sol eclipsado; assim também é a consciência, 
a qual normalmente é o que nos cega, nos ofusca, como instância 
originária da luz. E isto que deixa transparecer o eclipse da 
consciência é a própria natureza, o inato do ser a-consciente que é 
um inato ativo, uma natureza no infinitivo, uma natureza naturante e 
cujo modo de ser é o de ser em múltiplas conexões com a 
exterioridade: de ser em ‘rede’, segundo a palavra de Deligny. O 
eclipse da consciência deixa ver isto que a consciência recobre: a 
atividade inata de fazer rede, de agir como ‘potência do comum’ sem 
projeto pensado, sem finalidade. [...]55 (ibid., p.261, tradução livre)  
 

O que a consciência recobre é o agir do autista, o gesto que, como diz 

Sévérac é a atividade inata da própria natureza; o que ela impede de ver é esta 

capacidade de fazer rede, própria a todos os homens. Dizemos com Espinosa que 

esta capacidade de agir que é própria a cada potência singular assim como a 

potência absoluta da natureza (naturante) da qual decorrem todas as coisas. 

Afirmamos, portanto, com este filósofo do século XVII, que este agir inato, do ponto 

de vista dos indivíduos de linguagem, como é o caso de Deligny, refere-se a uma 

alegria ativa, a um pensamento intuitivo que está muito distante de um pensamento 

consciente. Seria difícil afirmarmos que, no caso dos autistas, haja um pensamento 

intuitivo, uma compreensão dos outros corpos por suas essências singulares. 

Certamente, não diríamos isto a partir da teoria de Espinosa, pois para chegar a um 

terceiro gênero de conhecimento é preciso passar por um conhecimento dos corpos 

extensivos em suas conexões, ou seja, passar primeiro pelo conhecimento 

imaginativo da consciência e depois pelo conhecimento racional. A alegria ativa em 

Espinosa é inseparável de uma ideia adequada da experiência vivida. Mas, no caso 

dos autistas, Deligny sugere que eles por não compreenderem pela mente o que se 

passa em seus encontros, eles teriam no lugar da mente, do aparelho psíquico, um 

aparelho a detectar. Sévérac fala desta concepção de Deligny a respeito dos 

autistas, dizendo que:  

O espírito como aparelho psíquico, quando o apreendemos aquém 
de toda a atividade simbólica significante é um aparelho a detectar: o 
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 «Le soleil se perçoit mieux éclipsé ; ainsi en va-t-il de la conscience, qui d’ordinaire est ce qui nous 
aveugle, nous éblouit, comme instance originaire de la lumière. Et ce que laisse transparaître l’éclipse 
de la conscience, c’est la nature même, l’inné de l’être a-conscient qui est un inné actif, une nature à 
l’infinitif, une nature naturante, et dont le mode d’être est d’être en multiples connexions avec 
l’extériorité : d’être en ‘réseau’, selon le mot de Deligny. L’éclipse de la conscience laisse voir ce que 
la conscience recouvre : l’activité innée de faire réseau, d’agir comme ‘puissance du commun’ sans 
projet pensé, sans finalité. […]» 
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espírito é apenas uma máquina a localizar, a traçar seus próprios 
lugares, nos quais não há nada a interpretar, nada a reconhecer. [...]

 

56
 (ibid., p.265, tradução livre) 

 

Diríamos que no caso dos autistas, eles têm este aparelho a detectar, esta 

máquina a localizar objetos e lugares que os ajuda a se referenciar em seus trajetos. 

Com isso dizemos que seu agir está relacionado a este aparelho a detectar, que não 

o faz compreender as coisas do ponto de vista de um pensamento intuitivo, mas o 

faz efetuar a sua potência neste agir ativo, pelo qual ele trama e é tramado. 

Num gesto indiferente ao reconhecimento do outro, à significação de um ato, 

à consciência de si, eles, como diz Deligny, que não fazem parte da mesma família 

que a nossa, vivem de outra maneira, expressando um agir no lugar do espírito ou 

um agir que se remeteria ao lugar de fato do espírito, como diz Sévérac: “[...] eis os 

lugares do espírito – os lugares do agir no lugar mesmo do espírito entendido como 

aparelho psíquico a detectar.”57 (p.265) Um lugar do espírito que não se limita à 

consciência e à linguagem. Eles têm um espírito e um agir que permitem ligá-los a 

um tecido comum, uma rede, pela qual as potências atuais de cada um de nós 

podem convir. Basta eclipsarmos a consciência para encontrarmos algo de comum 

que nos permita nos compor com as outras potências atuais. 

Dizia Espinosa que quando saímos da condição passiva de indivíduo isolado, 

consciente de seus atos e dotado de vontade, estamos no caminho de nossa 

liberdade, da liberdade racional e ética de um agir como expressão de nossa 

potência singular. A nossa tarefa é escapar da condição passiva de uma consciência 

racional, que rege os atos do corpo, que busca significado no gesto do menino que 

leva o montinho de cinzas para mesa. Como mostra Deligny, o sentido não está 

escondido, o que temos são trajetos sem intenção. O autista tece sem parar sua teia 

num gesto, no que poderíamos chamar de devir-aranha, refazendo o tramado das 

cinzas, no percurso até a mesa, retomando o processo de tudo que continua a 

acontecer. Seu gesto é inacabado, ele vai e vem com as cinzas, num movimento 

que traça as linhas de seu corpo. O gesto se basta, nada de ações que levem a 

algum outro lugar, nada de uma luta para se tornar consciente de si e do mundo. 
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 « L’esprit entendu comme appareil psychique, si on le saisit en deçà de toute activité symbolique 
signifiante, est un appareil à repérer : l’esprit n’est autre qu’une machine à localiser, à tracer ses 
propres lieux, en lesquels il n’y a rien à interpréter, rien à reconnaître. […]» 
57

 « […] les voilà les lieux de l’esprit – les lieux de l’agir au lieu même d’un esprit entendu comme 
appareil psychique à repérer. » 
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Temos um mapa afetivo que afirma uma vida desta maneira sem esperarmos que 

esta vida seja outra, que ela conquiste a linguagem e o nosso modo de existir. 

Portanto, Deligny nos ensina a tarefa clínica de fazer rede, que ressoa com 

aquilo que dizíamos no capítulo anterior, a respeito de acolher o outro por aquilo que 

ele pode. É a rede tecida pelo acolhimento do outro, que permite a cada corpo 

aumentar a sua capacidade de afetar e ser afetado, de agir e de pensar, como dirá 

Espinosa. Trata-se do que este filósofo chama de vivermos determinados pela 

razão. Ora, aparentemente haveria uma discordância entre estes autores, já que 

Deligny faz uma crítica à racionalidade como sendo aquilo que delimita e encerra a 

experiência. No entanto, este pensamento racional, ao qual, segundo Espinosa, 

estamos determinados, remete-se a um aprendizado de composição de corpos, de 

ajuda mútua e, acrescentamos agora, de construção de uma rede, pela qual nos 

tornamos parte comum e não mais isolada e frágil na Natureza. Nesse sentido, a 

razão, em Espinosa, pode ser pensada pelo tramar de uma rede. 

Há violência em projetar nos autistas a nossa vontade, ou melhor, há 

violência sempre que se projeta em todo modo de vida singular um julgamento, uma 

ideia de saúde exterior a ele.  Não sabemos o que é melhor para um corpo, são os 

encontros dele que nos vão dizer. Deligny nos força a sair da posição de um saber e 

de uma busca por semelhança com base em nosso modo de existir. É nesse mesmo 

sentido que as classificações de um modo de existir explicado por uma patologia são 

a imposição de um olhar da consciência que enxerga naquele que é a-consciente 

uma falta. Tão logo recorremos a abstrações e julgamentos, somos impedidos de 

ver o que se passa em um encontro, de ver a perfeição de um modo singular através 

dos afetos que o preenchem naquele momento. 

Assim, a ideia que nos atrai neste trabalho, ou seja, a ideia de um agir clínico, 

está ligada à trama que o autista nos ensina através de um “esquivar-se” da busca 

por um sentido final para toda a experiência de um corpo; de um esquivar-se a todo 

projeto pensado, como diz Sévérac: 

Nada querer para a criança, pois a criança autista, ela mesma, nada 
quer: nem visar o objeto nem buscar o objetivo; nem 
intencionalidade, nem finalidade. Este não querer como princípio das 
tentativas de Deligny é ao mesmo tempo uma não-violência: querer 
para a criança voltaria a impor uma norma de comportamento 
ineficaz, inoperante, incompreensível. Não se trata tanto de evitar 
toda a relação de poder, mas antes de esquivar, como faz o próprio 
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autista, toda a tentação de uma atividade finalizada. 58 (ibid., pp.259-
60, tradução livre) 

 

Neste trabalho com os autistas aprendemos uma ferramenta clínica que é a 

de nos esquivarmos das finalidades. Quando os autistas nos ensinam a nos 

esquivarmos do fazer, eles nos ensinam a tecer uma rede de afetos alegres, que 

nos permitirá ter ideias adequadas e compreender como nos compor com eles. Eles 

que são a-conscientes, que tem um agir no lugar do espírito, ensinam Deligny a agir 

e pensar, mostrando que, na verdade, incapazes e incuráveis somos nós quando 

estamos sobrecarregados de uma consciência. 

Esta experiência clínica nos faz pensar o quanto vivemos no mínimo daquilo 

que podemos quando somos incapazes de agir, de tramar a rede. No entanto, 

podemos aprender com este modo de existir a-consciente, o que há em nós de 

estrangeiro, ou melhor, de quais linhas de errância somos capazes. O desafio desta 

experiência, vivida por Deligny, é o de acessarmos este inato, este humano que nos 

tira do lugar que temos conservado como centro de referência, a matriz da qual se 

funda o modo de se individuar, a identidade de todos os homens:  

Que haja indivíduos para os quais não existimos, ei-los mal 
recebidos, na medida em que nos tomamos por matriz do que é 
consciência, pela qual se funda essa identidade comum a todos os 
homens, isto é, pela qual cada um é idêntico ao outro, ainda que 
essa identidade também evoque, ‘para uma pessoa’, o fato ‘de ser tal 
indivíduo e de poder ser reconhecido por tal sem confusão alguma 
graças aos elementos que a individualizam’. 59 (DELIGNY, Les 
enfants et le silence, p.89, tradução livre) 

 

Nós não existimos para eles, eis o que nos é difícil de aceitar. Deixamos de 

ser a matriz, a referência de uma individualidade comum a todos os homens. É 

justamente deste lugar de indivíduo consciente do outro que Deligny nos convoca a 

nos deslocarmos. Em sua experiência de trabalho, ou, melhor dizendo, de 

convivência com os autistas, Deligny descobre mais do que uma prática de cuidado 
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 «Ne rien vouloir pour l’enfant, parce que l’enfant autiste lui-même ne veut rien : ni visée d’objet, ni 
recherche de but ; ni intentionnalité, ni finalité. Ce non-vouloir au principe des tentatives de Deligny 
est en même temps une non-violence : vouloir pour l’enfant reviendrait à imposer une norme de 
comportement inefficace, inopérante, incompréhensible. Il s’agit non pas tant d’éviter tout rapport de 
pouvoir, que d’esquiver, comme paraît le faire l’autiste lui-même, toute tentation d’une activité 
finalisée. » 
59

 « Qu’il y ait des ‘individus’ pour lesquels on n’existe pas, les voilàs mal venus dans la mesure où on 
est la matrice de se qui est conscience par quoi se fond cette identité commune à tous les hommes, 
c’est-à-dire ce par quoi chacun est identique à l’autre alors que cette identité évoque aussi le fait ‘pour 
une personne d’être tel individu et de pouvoir être reconnue pour tel sans nulle confusion grâce aux 
éléments qui l’individualisent’. »  
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de crianças autistas, ele descobre um modo de viver em rede, a ponto de 

desaprender a viver fora dela. Para ele, a rede é um modo de existir, é um modo de 

estar junto, agindo. É a experiência de uma exterioridade que nos faz viver o que 

nos é próprio, ou seja, algo não subjetivo, mas impessoal, inato. Deligny encontrou 

nesta experiência sem linguagem uma alegria ativa, que o fez compreender aquelas 

crianças através de seus mapas afetivos. Ele estava mesmo imerso nesta rede, de 

maneira que podemos dizer que ocupou a maior parte da duração de sua vida 

estabelecendo composições e compreendendo o agir daquelas crianças, 

compreendendo-as, em termos espinosanos, como graus de uma potência de agir, 

como essências singulares.  

Deligny concebeu ser esta, que é uma das mais radicais experiências 

clínicas, um pretexto para viver a rede, pois a rede é na verdade uma condição de 

existência a qual estamos determinados para viver de acordo com nossa natureza. 

Nesse sentido é que nos interessa a aproximação com seu trabalho, pois ele nos faz 

pensar a prática de uma clínica, que se propõe acolher o outro naquilo de que ele é 

capaz, aprendendo ao mesmo tempo aquilo de que nós mesmos somos capazes. É 

um aprendizado de como se tornar parte comum. Trata-se, enfim, de uma clínica 

ético-política, que se propõe gerar indivíduos mais fortes através de uma rede de 

acolhimentos.   

 Sévérac termina seu texto, retomando a importância da questão do comum 

em Deligny. Ele se refere a este comum como algo ao mesmo tempo desconhecido 

de todos nós, mas que podemos sentir, já que é aquilo de que somos parte: 

E Deligny acrescenta: ‘o comum, não sabemos em absoluto, o que é 
isso, em absoluto, e é isso que produz o terror: como visar àquilo que 
se ignora? [...] Mas essa atração a-consciente pelo comum, cada um 
a sente, pois ela é específica [própria a espécie humana].’ A cada 
espécie seu aparelho primordial para ver, perceber, detectar, sua 
‘capacidade natural para ser afetado e afetar’ (Espinosa), que é 
igualmente a capacidade a ser traçado e traçar: a cada espécie seu 
aparelho comum a traçar e tramar lugares, que faz nossa 
comunidade de corpos e espíritos.60 (SÉVÉRAC, “Fernand Deligny: 
l’agir au lieu de l’esprit”, p.267, tradução livre) 
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O trecho desta citação que corresponde ao texto de Deligny foi traduzido por Peter Pál Pelbart em 
aula. « Et Deligny d’ajouter : ‘le commun on ne sait pas du tout ce que c’est, pas du tout, et c’est ça 
qui crée l’effroi : comment viser ce qu’on ignore ? […]. Mais cette attirance a-consciente envers le 
commun, chacun la ressent, puisqu’elle est spécifique.’ A chaque espèce son appareil primordial à 
voir, à percevoir, à repérer, son « aptitude naturelle à être affecté et à affecter » (Spinoza), qui est tout 
autant aptitude à être tracé et à tracer : à chaque espèce son appareil commun à tracer et tramer des 
lieux, qui fait notre communauté de corps et d’esprit. » 
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Deligny marca bem a diferença entre nós e os autistas, dizendo não 

pertencermos à mesma família. Nós tramamos e nos afetamos através de um 

aparelho psíquico que passa hegemonicamente pela consciência, pelo 

conhecimento imaginativo e que nos permite chegar, algumas vezes, a um 

conhecimento intuitivo que nos torna livres. Os autistas, em seu modo a-consciente 

de existir, são capazes de agir através deste aparelho a detectar coisas que os 

levam a traçar trajetos, a produzir gestos. Diz Sévérac, “a cada espécie seu aparelho 

primordial” capaz de acessar o comum, de tramar a rede. 

Espinosa nos ensinava que é por sentirmos que há algo de comum entre 

outro corpo e o nosso em um encontro, que uma composição acontece. E disto que 

sentimos no corpo, formamos uma ideia adequada na mente. Quando a composição 

acontece, podemos compreender que há conveniência entre os homens e que por 

mais diferentes que sejam seus modos de existir, conscientes ou a-conscientes, eles 

fazem parte, constituem-se num mesmo plano comum. Tanto nós quanto os autistas 

somos um corpo formado de partes extensivas ligadas sob uma determinada 

conexão, expressando uma essência singular, um grau de potência. Do ponto de 

vista da natureza todas as essências convêm, mas do ponto de vista de nossos 

encontros com outros corpos, apenas compreendemos esta conveniência quando 

conseguimos fazer rede.  

Quando se propõe um acolhimento clínico a partir da pergunta quanto ao que 

pode um corpo, do que ele é capaz, somos levados a tecer a teia, a deixar o gesto 

acontecer, a perceber o resto, a potência do comum, a nuvem de gotas de luz, a 

constelação, enfim, a rede. Este é o recado de Deligny para pensarmos em nossa 

prática clínica. A partir da ressonância desta ideia de rede com nossa proposta de 

uma clínica, inspirada na teoria de Deleuze e Espinosa, propomos agora ver como 

acontece uma experiência clínica no meio acadêmico: em uma aula e em uma 

proposta de formação profissional. Poderia parecer que estamos saindo de uma 

situação na qual o mais importante é um agir, para outra situação na qual o mais 

importante é um pensar. No entanto, como vimos pela vivência de Deligny, 

experimentar um agir para nada, um agir pelo qual se trama uma rede, fez com que 

ele fosse capaz de pensar, de escrever, de acolher aquelas crianças. Por este 

mesmo caminho vamos avaliar como, no encontro entre alunos e professores, 

acontece um trabalho clínico de tramar uma rede, pela qual age-se para nada, em 
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um aprender a levantar questões, que os façam se apropriar de sua potência de agir 

e de pensar.  
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 CAPÍTULO 3 

 

 

Encontros clínicos de ensino – aprendizado 

 
 

[...] Aprender a nadar, aprender uma língua estrangeira, significa 
compor os pontos singulares de seu próprio corpo ou de sua própria 
língua com os de uma outra figura, de um outro elemento que nos 
desmembra, que nos faz penetrar num mundo de problemas até 
então desconhecidos, inauditos. [...] (DELEUZE, DR, p. 248 [tr. 
p.272]) 

 

É neste sentido forte do verbo aprender, que se refere a uma composição de 

nosso corpo com outro, fazendo-nos viver uma experiência nova, deslocando-nos, 

como sugere Deleuze, do lugar isolado e conhecido que habitamos que podemos 

falar de uma prática clínica de aprendizado. Este aprender referente a uma situação 

de ensino-aprendizado, como uma aula, uma orientação de trabalho acadêmico, 

uma pesquisa, pode operar como gesto inato, como um agir sem finalidade, que 

expressa aquilo de que somos capazes, mas pode também operar como um fazer 

que tenha como objetivo um diploma, uma nota, um mérito. 

Basta pensarmos em um universo acadêmico de formação, que veremos a 

experiência de um aprender através da relação entre alunos e professores. Muitos 

de nós já vivemos bons e maus encontros em situações de aula, de reunião de 

professores, de orientações de alunos. Não é difícil observar quantas reuniões, 

intervenções e aulas são atravessadas por um desgaste, por encontros impedidos 

por interpretações, abstrações e tristezas. E, no entanto, estas mesmas situações 

têm também seus momentos alegres, encontros fortalecidos por um modo de 

levantar questões e problemas, de acolher discussões e propostas, assim como de 

acolher os afetos daqueles que participam desta experiência. Em uma situação 

acadêmica seja ela qual for a nossa pergunta é quanto ao valor dado ao 

aprendizado. Quando em uma aula, em um grupo de trabalho é possível levantar 

questões em que os corpos se compõem, é a alegria que tem valor maior e que nos 

permite estabelecer um bom encontro clínico, tecendo uma rede, pela qual 

aumentamos nosso poder de afetar e sermos afetados.  
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Nesse sentido, entendo que as experiências acadêmicas ocupam uma parte 

importante da vida de muitos de nós. Neste meio de formação, de trabalho, somos 

preenchidos por afetos que nos constituem e fazem de nós mais submissos ou mais 

livres. Por isso, interessa-nos pensar em como acontece um agir clínico, um modo 

de acolher relacionado ao aprendizado que está presente nestas experiências 

acadêmicas.  

Estas situações me fazem pensar que há uma tarefa clínica necessária pela 

educação: produzir corpos mais fortes, produzir mais redes de acolhimento, 

aumentando a composição entre os homens, para que cada um conquiste a sua 

liberdade. Venho pensando como pesquisadora a respeito do encontro de uma aula, 

desde o lugar de aluna e professora. E quando penso em uma aula, estendo esta 

experiência para outras relações do meio acadêmico que me parecem seguir o 

mesmo caminho. Trata-se de uma pergunta pelos mapas afetivos que são traçados 

nestes encontros. É a proposta ética que Deleuze e Espinosa me conduzem a 

pensar enquanto me aproprio destas práticas não para avaliá-las a partir de uma 

ciência já pronta ou um modelo a priori, não a partir da comparação com outras 

experiências julgando o que é certo e errado, mas sim através da experiência 

concreta de um tatear, de um aprender de que modo uma rede se faz em uma aula, 

em uma pesquisa de formação em saúde. 

Pensar as relações de ensino-aprendizado sem um sistema de julgamento é 

sair da compreensão de relações entre indivíduos isolados para olhar as relações de 

composição entre partes comuns. Espinosa é quem nos ensina este caminho pela 

educação, pela preparação para uma vida racional que, como vimos, diz respeito a 

uma rede de composições:  

Nada pode combinar melhor com a natureza de uma coisa do que os 
outros indivíduos da mesma espécie. Por isso, nada existe que seja 
mais útil ao homem, para conservar o seu ser e desfrutar de uma 
vida racional, do que o homem que se conduz pela razão. Além 
disso, como não conhecemos nada, entre as coisas singulares, que 
seja superior ao homem que se conduz pela razão, em nada pode, 
cada um, mostrar melhor quanto valem seu engenho e arte do que 
em educar os homens para que vivam, ao final, sob a autoridade 
própria da razão. (E, IV, Ap.,Cap. 9) 
 

Para Espinosa, educar os homens é uma arte, uma tarefa ética e não moral. 

A educação de que falamos aqui envolve o trabalho clínico de acolhimento e 
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construção de rede, e o que estamos defendendo como racionalidade é este 

aprender a agir, a ser parte comum. 

Espinosa levava a cabo tal empreendimento em suas cartas a Blyenbergh. 

Nelas, assim como em suas obras, seu modo de ensinar era uma verdadeira 

intervenção clínica. Espinosa sabia daquilo que lhe permitia aprender cada vez mais 

e daquilo que o impedia. Quando a correspondência foi interrompida, era o seu 

aprendizado contínuo que estava sendo garantido. Esta distinção entre o bom e o 

mau encontro, que Espinosa sabia muito bem fazer, apenas nos é possível quando 

temos um conhecimento adequado; enquanto formos parte isolada e impotente não 

somos capazes de compreender o que nos impede e o que abre nosso campo 

afetivo.  

Quando ele se correspondia com aqueles que se apresentavam como seus 

alunos, verdadeiros aprendizes de seu pensamento, ele estabelecia uma troca pela 

composição, pela alegria, a partir da qual ambos garantiam com isso a expressão 

das suas potências de pensar. Sentimos esta potência efetuada ao lermos a Ética, 

percorremos a trilha de um mapa que nos ensina, de maneira clínica, a sermos mais 

fortes. Eu diria ainda mais, a Ética pode ser considerada como uma verdadeira aula, 

em que inicialmente Espinosa, a partir de uma alegria que o permite compreender os 

encontros, nos ensina a nos afastarmos daquilo que rouba nosso tempo: as 

abstrações, os julgamentos, as alegrias indiretas, as opiniões; enfim, tudo que ocupa 

a nossa potência no esforço de afastar aquilo que a impede. Ao longo das quatro 

primeiras Partes, este autor nos faz mergulhar no aprendizado dos bons afetos, 

ensinando-nos a nos tornarmos racionais ou, como aprendemos com Deligny: a criar 

redes. No momento em que chegamos à quinta Parte, sentimos que Espinosa nos 

faz experimentar a nossa capacidade de pensar, de agir, experimentar as diferentes 

velocidades do pensamento, que nos fazem criar nossos próprios problemas, sentir 

nossa própria potência. Trata-se do momento em que este autor nos apresenta o 

terceiro gênero do conhecimento, pelo qual tomamos posse de nossa potência, pelo 

qual somos ativos. Espinosa nos dá uma aula de ética, através da qual sentimos 

durar a maior parte de nós, já que é a potência de cada vida que é afirmada com ela. 

Podemos dizer o mesmo das aulas de Deleuze sobre Espinosa e sobre outros 

filósofos e artistas. Quando Deleuze dá uma aula sobre a Ética, certamente não é a 

mesma aula que propôs Espinosa, mas isto acontece porque Deleuze sabe 

recomeçar em sua própria linha, em suas próprias questões, e Espinosa é seu 
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aliado, seu intercessor61, é aquele que permite que ele possa dizer o que tem a 

dizer. Em uma aula, Deleuze se coloca num campo problemático em que seus 

aliados se misturam a sua voz, se “complicam”62 nela, deixando vir um pensamento, 

deixando aparecer um poder de ser afetado, ao mesmo tempo que afeta aqueles 

que o escutam, que aprendem com ele. Nestas relações de aprendizado, não são os 

sujeitos que dizem o que dizem e que ensinam algo a outros, é um encontro 

impessoal de potências interagindo no plano dos problemas e das questões. Estes 

dois autores nos apresentam verdadeiras aulas clínicas, com as quais podemos 

estabelecer um bom encontro que nos fortaleça e que nos torne, também, clínicos.  

Aprender a levantar questões e a distinguir o que nos permite aprender e o 

que interrompe a efetuação de nossa potência é o que proponho pensar em duas 

                                                           
61

Orlandi enfatiza esta questão dos intercessores em Deleuze em seu Prefácio à tradução brasileira 
do livro de François Zourabichvili – Deleuze. Une philosohie de l’événement. A tradução brasileira 
deste livro se encontra no prelo e foi generosamente cedido por Luiz Orlandi que, além de escrever o 
Prefácio é também o tradutor do livro. Orlandi mostra em seu texto o que são os intercessores para 
Deleuze: “Deleuze diz que ‘os intercessores são o essencial’, que a ‘criação implica os intercessores’, 
pois ‘não há obra sem eles’ (P, 171; tr. br., 156). Não podemos tomar essas afirmações apenas como 
homenagem a influenciadores que teriam propiciado a ele um determinado ter o que dizer. Se ter o 
que dizer já está ligado à exposição de si a um campo problemático, a coisa ganha outra dimensão 
de intensidades quando se trata de poder dizer o que se tem para dizer. É tomado pelas tensões 
desse entremeio que Deleuze fica à espreita de seus intercessores. E a frase que Zourabichvili retém 
dessa página de Pourparlers conserva essas tensões próprias do discurso indireto livre de Deleuze: 
‘’dei-me intercessores, e é assim que posso dizer o que tenho para dizer’ (P, 171)’ [14]. Os 
intercessores são vetores intensivos de um poder de ser afetado, poder que vaga entre ter o que 
dizer e o poder dizê-lo. Como singular ‘discurso indireto livre’ (singular porque não mero ‘misto 
empírico de direto e de indireto’, misto amparado em ‘sujeitos pré-constituídos’), a escrita deleuziana 
é vista por Zourabichvili como ‘enunciação originariamente plural, na qual se ‘complicam’ vozes 
distintas’: ‘sempre uma voz numa outra voz’ (IT, 218)’; vozes ‘indiscerníveis’ numa ‘enunciação 
impessoal que preside à diferenciação dos sujeitos (MP, 97, 101, 107; IM, 106-111; IT, 194-200)’”. 
62

 Complementando a nota acima, quanto a esta questão da complicatio, podemos dizer que se trata 
de um tema caro a Deleuze, que o discute em EPE para sustentar a ideia de expressão, a qual marca 
sua leitura do espinosismo. É através dela que Deleuze mostra porque a filosofia de Espinosa é uma 
filosofia da imanência. Deleuze busca o conceito de complicatio, especialmente, nas filosofias de 
Nicolau de Cusa e Giordano Bruno, para mostrar como este conceito afirma a ideia de causa 
imanente em oposição à causa emanativa e explicativa. (EPE, nota de rodapé da p. 82). A substância 
não doa algo ao que dela decorre nem cria algo que lhe seja exterior. “Todas as coisas estão 
presentes em Deus que as complica; Deus está presente em todas as coisas, que o explicam e o 
implicam.” (EPE, p.159). Temos, portanto, que os modos implicam os atributos (pensamento e 
extensão) que constituem a natureza da substância. Nesse sentido, quando tratamos do pensamento, 
dizemos que as vozes se implicam uma na outra, sem que isto signifique a expressão da interioridade 
de um sujeito. Zourabichvili diz que esta questão está sempre presente na filosofia de Deleuze: “A 
implicação é o movimento lógico fundamental da filosofia de Deleuze. Em cada livro, ou em quase 
todos eles, a questão é de ‘coisas’ que se enrolam e se desenrolam, se envolvem e se desenvolvem, 
se dobram e se desdobram, se implicam e se explicam, e assim se complicam. Mas a implicação é o 
tema fundamental, porque ela aparece duas vezes no sistema da dobra: a complicação é uma 
implicação em si, a explicação é uma implicação em outra coisa. O conjunto forma uma lógica da 
expressão. Precisemos que a expressão, aqui, nada tem a ver com um processo de exteriorização a 
partir do dentro. É, sobretudo, o contrário disto. A concepção deleuziana da subjetividade repousa 
sobre a idéia de um dentro do fora, de uma interiorização do exterior [...]” (Deleuze – une philosophie 
de l’événement, p.82) 
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situações específicas das quais participei, mas que se estende para outras práticas. 

Trata-se da experiência de uma aula e da experiência de uma pesquisa sobre a 

formação na área da saúde. Nestas duas experiências veremos como a conquista 

de se tornar parte comum é decisiva, ou melhor, envolve o próprio processo de 

aprendizado característico das duas práticas. 

Como salientado no capítulo anterior, com esta ideia de rede, proponho olhar 

para estas práticas clínicas não a partir da primeira pessoa do singular, das 

consciências individuais, mas sim das potências singulares que, como vimos, são 

partes comuns e imanentes. Começamos pelo que há de comum, traçamos um 

mapa afetivo, aprendemos quanto à mudança de afetos, descobrimos como é 

possível criar novos encontros em uma situação que está enfraquecida. 

Espinosa levantava uma questão que até hoje insiste em nossas maneiras de 

viver, ele sugeria que observássemos o quanto estamos acostumados a viver em 

relações de escravidão, isto é, relações de poder em que os indivíduos ou mandam 

ou obedecem, e vão oscilando entre estes dois lugares ao longo dos seus encontros 

na vida. Esta frágil ideia de força, apontada por Espinosa, indica a gravidade de 

nossa impotência e desconhecimento de nossas capacidades de sentir e pensar. 

Escravos de crenças estranhas pautadas pela necessidade de reconhecimento, pela 

satisfação do ego, pela superioridade frente a outros iguais, vivemos hoje numa 

relação de competitividade e isolamento. Esta condição presente nas mais sutis 

relações da vida cotidiana, como furar uma fila para ser atendido primeiro em uma 

loja, não escapa às relações acadêmicas quando o papel do docente, suas 

publicações, seu pensamento envolvem a diminuição de sua força. Cumprir papéis 

por obediência ou por uma finalidade exterior ao próprio trabalho realizado é viver na 

escravidão. Espinosa era demasiado atento a isto, a tal ponto de negar um convite 

para ser professor na Universidade de Heidelberg63. Por mais que ele desse 

tamanho valor a este ofício, nada lhe era mais caro do que a liberdade de pensar.  

E, no entanto, neste capítulo, falando sobre a experiência de uma aula e de 

uma pesquisa de formação em uma universidade, reatualizo a pergunta que 

Espinosa se fez, avaliando se não seria possível que esta liberdade fosse 

conquistada em meio ao próprio encontro institucional. Embora o contexto histórico-

político não seja o mesmo da época de Espinosa, ainda assim, o jogo de forças do 

                                                           
63

 Espinosa defende esta posição na carta 48, a Ludwig Fabritius, que se encontra nas 
Correspondências. E trata do ensino público no cap.8, $49 do Tratado Político. 
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plano institucional afeta a liberdade de pensar. Mas o interessante é que a 

experiência de Deleuze é outra. Este autor parece claramente conquistar uma 

liberdade em suas aulas quando leva o pensamento a velocidades infinitas. 

Há sempre um campo problemático que pode ser explorado no sentido de 

uma composição nas trocas acadêmicas, há sempre questões que aumentam a 

potência de cada corpo, fazendo do encontro de uma aula não apenas uma 

experiência extensiva, mas um verdadeiro encontro intensivo. O que é possível se 

conservar na relação entre professor-aluno, enquanto a pensarmos por aquilo que 

ela pode, é o aprendizado da heterogeneidade de questões-problemas, de modos 

de sentir e pensar. O que é possível conservar é uma educação através do traçado 

de uma rede de composições pela qual se aprende e se cria saúdes.  

Trata-se enfim de descobrir a força do outro ao mesmo tempo em que se 

descobre a própria força. É uma verdadeira estratégia política, pois ao invés de fazer 

proliferar inimigos e tentar derrubá-los, a ideia é fazer uma rede de aumento de 

muitas potências para diminuir as relações de poder. Diríamos que a perspectiva 

espinosana nos leva a perguntar: o quanto conseguiríamos, em termos 

proporcionais, diminuir nossa condição de obediência relativamente àquelas de 

aumento de potência, de racionalidade ou conhecimento dos nossos encontros 

vitais? Quais afetos preenchem mais vezes o encontro de uma aula? O que dura 

mais em uma aula, a maior ou a menor parte de nós? Enfim, como estas relações de 

aprendizado vão além de um encontro entre professor-aluno e operam também em 

outros tipos de encontro que estabelecemos ao longo da duração de nossa 

existência?  

 

3.1 Quando uma aula devém clínica 
 

É uma pena que as palavras envelheçam. Deste modo, elas não se 
embelezam; se digo que, no francês antigo, araignée (aranha) se 
dizia aragne, eu me dou conta que araignée é aragne, que ao 
envelhecer perdeu sua bela sonoridade, fortemente aberta por seus 
dois ‘as’, de modo que este ‘gnée’, nada tem de agradável nem de 
necessário. Aragne bastaria. Dito isso, se a palavra envelheceu, a 
aragne nada sofreu ao longo dos séculos e mesmo dos milênios. A 
palavra não existia, ao passo que ela, existia e tecia sua teia sem 
qualquer preocupação quanto a esta chuva de palavras, que, aliás, 
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em nada deteriora a trama aracnóidea. 64 (DELIGNY, L’Arachnéen, 
P.13) 

 

Embora as palavras envelheçam, o agir da aranha não é em nada afetado na 

tecedura de sua teia. Seu infinito tramar permanece imune às adversidades que vem 

com o tempo; trata-se de uma teia que insiste em se fazer, uma vida que insiste em 

acontecer. Há um tipo de agir que chamamos aprender, pelo qual a rede ou teia é 

tecida em um encontro, numa ajuda mútua dos corpos. Um encontro de uma aula 

pode ser pensado assim. A relação de composição existe, continua se tecendo, é da 

natureza do encontro entre professor-aluno esforçar-se por efetuar a potência das 

questões que os atravessam. Mas o que podemos encontrar pelo caminho é a 

construção de muros interpretativos no lugar onde a teia se faz, ou uma chuva de 

disputas que desmancha a teia. Ainda assim, o agir aracnóideo, como ensina 

Deligny – o que chamamos de aprender – recomeça a tecedura em outro lugar, 

recomeça a se efetuar através de novas questões.  

No primeiro capítulo avaliamos o problema do mal tomando como critério a 

existência necessária de um plano de composição, de uma rede. O mal, ali, foi 

compreendido como o motivo pelo qual esta rede ou teia é impedida de se efetuar. 

Seguindo estes passos, perguntamos, agora, como as relações acadêmicas de 

ensino-aprendizado são decompostas, intoxicadas, a ponto de impedir que uma 

clínica se estabeleça a partir delas. 

Partimos da perspectiva de que em uma experiência de sala de aula há uma 

tarefa clínica que pode ser efetuada por um professor, qual seja: a tarefa de ensinar 

ao aluno a conhecer suas próprias afecções. Isto não quer dizer que o trabalho de 

passar um conteúdo, ensinar uma matéria específica, seja substituído pelo trabalho 

de cuidado e atenção do outro, que atribuímos a uma prática da Psicologia. Estamos 

considerando que é toda a relação de ensino-aprendizado que envolve uma prática 

clínica. Num bom encontro de sala de aula, onde há composição entre professor e 

aluno, ambos podem ter a experiência de compreender o que há de comum entre 

eles, ou seja, formar ideias adequadas. Deste modo, tanto o aluno quanto o 

professor aprendem mais a respeito de si mesmos, enquanto se compõem um com 

                                                           
64

 « Quel dommage que les mots vieillissent. Ce faisant, ils n’embellissent pas ; si je dis qu’en vieux 
français, araignée se disait aragne, je m’aperçois qu’araignée est aragne qui en vieillissant a perdu sa 
belle sonorité franchement ouverte de par ses deux a, et ce ‘ gnée ‘ n’a rien d’agréable ni de 
nécessaire. Aragne suffisait. Ceci dit, si le mot a vieilli, l’aragne n’a pas souffert au cours des siècles 
et même des millénaires. Le mot n’existait pas alors qu’elle existait et tissait sa toile sans aucun souci 
de cette pluie de mots qui d’ailleurs ne détériorent en rien la trame arachnéenne. » 
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o outro. Por compreender seus afetos, dizemos que eles padecem menos e são 

mais capazes de agir (E, V, Prop. 4, esc.), ou seja, é um agir em rede que se 

constitui. Dizemos assim que este encontro de aula é clínico por envolver uma 

preparação, uma conservação do corpo para o aprendizado, uma conservação da 

rede, da teia como ajuda mútua que aumenta a capacidade de afetar e ser afetado 

de cada um. 

Desfrutar do supremo bem, chegar à verdade, ou, como preferimos dizer, 

tramar uma rede, era o que Espinosa mostrava ser possível pela ajuda mútua entre 

os homens. Mas para isso é preciso que a troca entre professor e aluno, entre 

aqueles que se propõem a aprender, aconteça através de “palavras ou de atos” que 

se refiram à potência e não a impotência humana.  

[...] Pois quem deseja ajudar os outros, por palavras ou por atos, 
para que, juntos, desfrutem do supremo bem, buscará, sobretudo, 
ganhar-lhes o amor, e não, em vez disso, provocar-lhes a admiração, 
a fim de que uma doutrina leve a marca do seu próprio nome, nem 
lhes dará em geral, qualquer motivo de inveja. Além disso, evitará, 
nas conversas sociais, mencionar os vícios humanos e cuidará para 
não falar senão reservadamente sobre a impotência humana. Em 
troca, falará longamente sobre a virtude ou a potência humana e 
sobre o meio pelo qual ela pode ser aperfeiçoada, a fim de que os 
homens se esforcem, assim, o quanto puderem, por viverem 
segundo os preceitos da razão, movidos não pelo medo ou pela 
aversão, mas apenas pelo afeto da alegria. (E, IV, Ap., Cap. 25) 

 

Eis uma questão decisiva em uma experiência de aula. A alegria, e não o 

medo ou a aversão é o que garante o aprendizado comum. Em um encontro 

acadêmico, vemos bem quando há um valor maior dado à alegria ou à tristeza. É 

muito comum que um encontro de aula ocorra pela impotência do professor ou do 

aluno. Neste caso é a tristeza, o medo ou a aversão que impera. Esta impotência 

aparece de diferentes maneiras. Uma delas está na relação de superioridade de um 

professor com seus alunos, na qual os alunos são considerados a partir da sua 

ignorância e devem aprender por obediência. Nesta relação de poder, ou o professor 

é temido ou é admirado como aquele que detém o conhecimento. Pode ocorrer 

também o contrário, quando são os professores que se sentem ameaçados pelos 

alunos. Neste caso, são os alunos que usam de tirania, ao apontarem a impotência 

do professor em não conseguir responder as questões colocadas ou não fazer valer 

sua autoridade. Este tipo de relação pautada pelo medo garante tão somente, 
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àquele que é temido, uma alegria indireta, uma alegria que nasce e se sustenta na 

tristeza do outro. 

Nas duas situações, o que Espinosa nos ensina é que estes corpos são 

partes isoladas e se afetam como corpos contrários, ou seja, temos uma relação 

entre indivíduos que nada conhecem dos afetos que os compõem e que são tão 

impotentes que não são capazes de buscar o que há de comum entre eles. Estes 

corpos não descobriram a alegria direta que os faria mudar o encontro de 

decomposição em que se colocaram em uma sala de aula. Por isso, quando disse 

que o professor tem uma tarefa clínica de ensinar aos alunos a conhecer as próprias 

afecções, isto significa que ele precisa propor, em uma aula, um campo 

problemático de questões que permita a construção de uma rede com seus alunos. 

A princípio esta parece ser uma tarefa difícil, pois não podemos exigir que um 

professor consiga sozinho mudar o cenário de uma aula. No entanto, a questão que 

colocamos com Espinosa não diz respeito ao professor como indivíduo isolado, mas 

diz respeito ao professor como parte comum que encontra em outros corpos aquilo 

que permite a composição. Como ele faz isso? Como ele encontra o que há de 

comum? Espinosa já nos respondeu a esta pergunta na citação acima. Ele disse que 

é preciso falar sobre a virtude e a potência humana e não sobre a impotência; o que 

vai no mesmo sentido de um tratamento clínico que se foca naquilo de que um corpo 

é capaz e não naquilo de que ele é incapaz. Eis o caminho para a racionalidade, 

para se fazer uma rede clínica entre professor e aluno.  

Ora, um tema, um conteúdo, ou qualquer que seja a questão colocada, 

precisa surgir como um encontro de composição, como um disparador que aumente 

o poder de ser afetado dos corpos, ou seja, que os leve a colocar suas próprias 

questões. Isto não acontece quando em uma aula um tema é tratado como verdade 

inquestionável, de maneira que se deva aceitá-la e obedecê-la, ou que o professor 

seja uma espécie de guardião desta verdade. Tanto as ideias gerais quanto a 

vontade de um indivíduo são, para Espinosa, abstrações.  

São bastante frequentes, em uma discussão temática em sala de aula, os 

casos em que recorremos às opiniões de cada um, a comparações com ideias 

gerais que estão disseminadas pelo senso comum. Isto ocorre, por exemplo, quando 

se apresenta um problema ou um autor, a partir daquilo que lhe falta, ou seja, pelos 

seus supostos erros, pelas limitações que ele teria. O que acontece nestes casos é 

que quando não sentimos uma composição com um autor ou um tema do qual 
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precisamos tratar, falamos dele através de julgamentos, isto é, falamos dele de 

maneira abstrata. 

Espinosa nos dizia que sempre julgamos as coisas pelos nossos afetos e 

quando não somos capazes de compreender a causa pela qual outro corpo nos 

afeta de alegria ou tristeza, temos ideias inadequadas e abstratas. Vimos também 

que sempre que partimos da tristeza e da impotência de uma situação para 

compreendê-la, nós não a compreendemos verdadeiramente, pois não chegamos a 

nenhuma ideia adequada a partir da tristeza. Portanto, uma questão que estabeleça 

um campo de composição entre professor e aluno em uma aula, só pode ser 

proposta a partir da sua afirmação, a partir daquilo que ela nos força a pensar, 

inclusive no que diz respeito à compreensão de suas limitações.  

Mas ainda não respondemos a pergunta que sugerimos: como um professor 

apresenta um tema, um conteúdo, de maneira afirmativa, ou seja, pelas questões 

que este tema pode abrir? Como este professor é capaz de fazer isso sem que o 

conteúdo apareça tão somente como uma ideia geral? 

Quem nos responde com convicção a esta questão é Deleuze. Ao falar, em 

entrevista à Claire Parnet, no Abecedário, a respeito de ser professor, ele diz que 

para dar uma aula é preciso estar impregnado do tema, repeti-lo várias vezes; é 

preciso acreditar muito naquilo que se diz, ou seja, apenas quando somos afetados 

de uma alegria que nos faça formar uma ideia adequada daquilo que ensinamos, é 

que conseguimos compreender o que dizemos e não falamos de maneira abstrata 

ou através de uma opinião. 

Por isso dizemos que um professor é um clínico quando se propõe a tratar 

daquilo que aumenta a sua capacidade de afetar e ser afetado, que aumenta a sua 

potência de agir e de pensar. Isso acontece através do encontro com seus alunos 

em uma aula, pois, desse modo, uma enunciação impessoal é traçada, são muitas 

as vozes que entram em conexão.  

É através desta postura que garantimos um encontro de aprendizado. Para 

isso precisamos nos afastar daquilo que paralisa a potência dos corpos, isto é, as 

críticas, a moralização do aluno e do professor. Como diz Espinosa: “[...] Aqueles 

que, contrariamente, aprenderam a criticar os homens e a reprovar-lhes os vícios, 

em vez de ensinar-lhes as virtudes, e a enfraquecer-lhes os ânimos, em vez de 

fortalecê-los, são danosos para si mesmos e para os outros [...]”. (E, IV, Ap., Cap. 

13.) 
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Aqueles que se ocupam em fazer críticas e buscar a falta do outro são 

incapazes de aprender e ensinar. Quando um professor se interessa em pontuar a 

incapacidade do aluno, tanto ele quanto o aluno se enfraquecem. Esta é uma das 

mais fortes situações de distanciamento entre os indivíduos, é um muro que destrói 

a teia criando um combate entre inimigos. No entanto, ninguém sai vencedor deste 

tipo de batalha, pois ambos permanecem impotentes, e mesmo que aquele que tem 

o poder se sinta mais forte, ele depende da fraqueza do outro para garantir a sua 

força. 

Quanto mais isolados estiverem os corpos, mais ameaçados eles se tornam, 

assim como se tornam mais envenenadores e mais ambiciosos. É preciso que uma 

rede seja criada na relação de ensino-aprendizado, através de um aumento da 

capacidade dos corpos nela envolvidos, para que se possa construir problemas e 

questões, modos de agir como estudar, pesquisar, aprender. Um professor pode 

começar esta tecedura, pode fazer o convite para a construção coletiva da teia, 

falando com entusiasmo, apresentando um tema de que gosta muito, um tema que o 

afeta de uma imensa alegria. O que é muito diferente de assumir um papel de 

mestre e de autoridade do saber. Dar uma aula é uma questão de experimentação 

de uma potência, muito mais do que da exposição de um Eu pessoal. Não se trata 

de responder a expectativas ou a cobranças de um aluno, pois isto é responder a 

um afeto externo e não afirmar aquilo de que se é capaz. Apenas acolhemos o outro 

e somos por ele acolhidos quando levantamos nossas próprias questões, que, por 

sua vez, surgem no encontro com o outro através da rede de composição. Por isso, 

em uma aula, podemos tramar uma rede entre potências que agem e pensam 

juntas. 

De qualquer maneira não podemos esquecer que esta aula, enquanto é um 

corpo que se compõem de diferentes corpos, não está imune a situações de tristeza. 

Afinal, é na ordem do acaso que as experimentações acontecem. Uma teia começa 

a ser tecida num lugar que a aranha não conhece previamente, mas é pelo próprio 

agir, pelo próprio tramar que ela aprende de que modo se sustentará melhor. 

Em uma aula podemos ser afetados por corpos contrários ao nosso, não 

podemos evitar relações de decomposição. Podem surgir desentendimentos a partir 

de uma questão levantada, provocando uma tensão entre as opiniões diferentes, 

abalando as crenças de alguém. No entanto, este tipo de relação não se resolve 

através de acordos, não se trata de cada um dos interessados ceder um pouco, mas 
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sim de avaliar a situação do ponto de vista do encontro, da rede e não do ponto de 

vista do indivíduo. Não se trata de uma liberdade de expressão individual, trata-se 

de poder dizer o que se tem a dizer e, como ensina Deleuze, isso só se faz de 

maneira impessoal, numa complicatio de muitas vozes.  

O que Espinosa nos sugere, nestes casos, é de tentarmos recuperar a rede, 

ou seja, construí-la em outro lugar, através de outras questões, pois sempre que 

perdemos o fio de composição, estabelecendo uma relação entre indivíduos que se 

ocupam do que são incapazes, perdemos a experiência da aula. Crenças, opiniões, 

julgamentos são ideias inadequadas e não ajudam ninguém a conhecer seus afetos 

e aumentar sua potência. São estas relações que minam os encontros de uma aula 

a impedindo de acontecer. 

Por isso, há um esforço para afastar aquilo que impede a potência da aula de 

se efetuar. Dizemos potência da aula, pois ela pode ser esta rede de potências 

singulares que estabelecem composições. No entanto, quando os contratempos 

forem inevitáveis, ou seja, quando um corpo mais forte que o nosso nos destrói – 

como no caso de um aluno que, tomado de raiva, agride verbalmente ao professor 

paralisando a aula – temos então um mau encontro. Para mudar esta situação, 

precisamos deixar que outro encontro se estabeleça para reconstruir a rede. 

A potência humana é, entretanto, bastante limitada, sendo 
infinitamente superada pela potência das causas exteriores. Por isso, 
não temos o poder absoluto de adaptar as coisas exteriores ao nosso 
uso. Contudo, suportaremos com equanimidade os acontecimentos 
contrários ao que postula o princípio de atender à nossa utilidade, se 
tivermos consciência de que fizemos nosso trabalho; de que a nossa 
potência não foi suficiente para poder evitá-las; e de que somos uma 
parte da natureza inteira, cuja ordem seguimos. Se compreendemos 
isso clara e distintamente, aquela parte de nós mesmos que é 
definida pela inteligência, isto é, a nossa melhor parte, se satisfará 
plenamente por isso e se esforçará por perseverar nessa satisfação. 
Pois, à medida que compreendemos, não podemos desejar senão 
aquilo que é necessário, nem nos satisfazer, absolutamente, senão 
com o verdadeiro. Por isso, à medida que compreendemos isso 
corretamente, o esforço da melhor parte de nós mesmos está em 
acordo com a ordem da natureza inteira. (E, IV, Ap. Cap. 32) 

 

Somos uma parte da natureza, que, como todas as outras, luta para continuar 

existindo, mas que não tem controle sobre seus encontros e por isso é surpreendida 

por experiências ruins. Podemos dizer que partimos de uma alegria para preparar 

uma aula, fazemos o nosso trabalho de falar a partir daquilo que podemos, mas são 

os corpos com os quais nos encontramos que, a partir deste encontro, darão um 
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destino para esta aula. Quando surge um desentendimento a respeito de uma 

temática, por conta de modos de pensar diferentes, precisamos compreender que é 

inevitável que situações como esta ocorram, que elas independem de nós, e que 

são necessárias, ou seja, fazem parte das interações entre os indivíduos. Este é o 

modo de compreender através da razão, que nos permite fazer da tristeza, vinda 

deste desentendimento, uma das afecções que nos preenchem, mas que não tem 

grande valor a ponto de nos enfraquecer. Compreendendo que este tipo de encontro 

faz parte da nossa existência, já que são tanto as alegrias quanto as tristezas que 

nos mantém vivos, dizemos que também aprendemos do que somos capazes com 

este tipo de experiência. 

Sempre que uma questão em aula é colocada de maneira afirmativa, ou seja, 

por aquilo que ela pode desencadear, dizemos que um professor fez seu trabalho. 

Mas se esta tarefa do professor não for suficiente para evitar um desentendimento, o 

que Espinosa nos ensina é que, por partirmos de uma alegria, compreenderemos o 

desentendimento como parte de um processo de aprendizado. E compreender as 

causas das tristezas, faz com que elas deixem de ser tristezas. Por isso, ao 

acolhermos um acontecimento imprevisto em uma aula, deslocamos este 

acontecimento para outro tipo de composição, ou seja, a teia cresce para outra 

direção, novas questões são colocadas, e a trama continua sendo feita. 

No encontro de Espinosa com Blyenbergh podemos dizer que ambos viveram 

suas composições. Eles, de algum modo, conseguiram acolher a questão um do 

outro, mesmo porque Blyenbergh valorizou o que Espinosa estava dizendo e fez 

perguntas fantásticas ao nosso autor. Mas houve um momento em que a crença de 

Blyenbergh o fez conceber as ideias de Espinosa através de um julgamento moral. 

Espinosa percebeu o que estava acontecendo, percebeu que ele fez o que pôde 

para estabelecer uma composição na troca de ideias, mas tudo o que ele pôde não 

foi suficiente para evitar a condenação vinda de seu interlocutor, por isso, ele rompe 

a correspondência e recomeça a sua teia em outros lugares. 

Em cada lugar precisamos descobrir se há corpos que nos fortalecem, se há 

disciplinas, se há colegas, se há professores, se há livros, se há alguma atmosfera 

que convém conosco. Quando nos sentimos em um lugar no qual não há 

conveniências, normalmente nos enfraquecemos e apenas nos submetemos a 
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regras que surgem como se fossem “o melhor para nós”65. Por isso, para viver o 

encontro de uma aula, um professor precisa ter o que dizer, precisa estar 

impregnado deste assunto, assim como estavam Espinosa e Deleuze, a ponto de 

terem sido capazes de mudar um afeto quando era necessário e de terem sido 

capazes de avaliar o que dava tempo de aprender em um encontro.  

Cada vez que se sente uma tristeza ganhando força na experiência de uma 

aula, aquele que pode dizer o que tem a dizer procura a alegria que serve de 

trampolim para manter o encontro de aprendizado, para garantir uma experiência 

clínica, que ao aumentar a capacidade de afetar e ser afetado de cada um, forma 

verdadeiros clínicos. 

Espinosa acreditava muito que o encontro dos homens para aprender juntos é 

o que mais fortalecia a potência de cada um. Por isso, ele nos coloca este desafio 

de descobrir um modo de mudar um afeto para que a composição seja possível. E 

como podemos mudar o afeto para com o mesmo objeto? Espinosa diz que, em 

momentos diferentes, podemos ser afetados de uma maneira diferente pelo mesmo 

objeto66, isto acontece por sermos um corpo constituído de muitas partes diferentes, 

e cada uma delas precisa ser alimentada para que se conservem as suas relações. 

Por isso somos afetados de muitas maneiras. E quanto mais afetarmos e formos 

afetados, mais produziremos modos de vida diferentes; mais obras, ideias, 

invenções e problematizações surgirão tornando um corpo ainda mais perfeito. 

A utilidade que extraímos das coisas que nos são exteriores, além da 
experiência e do conhecimento que adquirimos por observá-las, por 
mudá-las e por transformá-las, consiste, principalmente, na 
conservação do corpo. E, por essa razão, são úteis, particularmente, 
aquelas coisas que podem alimentar e nutrir o corpo de maneira tal 
que todas as suas partes possam fazer corretamente o seu trabalho. 
Pois quanto mais o corpo é capaz, de variadas maneiras, de ser 
afetado pelos corpos exteriores e de afetá-los, tanto mais a mente é 
capaz de pensar. Parece, entretanto, que há muito poucas coisas 
desse tipo na natureza. Por isso, para nutrir o corpo como se deve, é 
necessário utilizar muitos alimentos, de naturezas variadas. Pois o 
corpo humano é composto de muitas partes, de variadas naturezas, 
que precisam, continuamente, de uma alimentação variada, para que 

                                                           
65

 Fazemos aqui a referência a esta questão já tratada no primeiro capítulo, pela citação de um trecho 
do escólio de E, IV, Prop. 17. 
66

 “Homens diferentes podem ser afetados diferentemente por um só e mesmo objeto, e um só e 
mesmo homem pode, em momentos diferentes, ser afetado diferentemente por um só e mesmo 
objeto. Demonstração: O corpo humano é afetado pelos corpos exteriores de muitas maneiras. Dois 
homens podem, portanto, ser afetados, no mesmo momento, de maneiras diferentes. Logo, podem 
ser afetados diferentemente por um só e mesmo objeto. Além disso, o corpo humano pode ser 
afetado, ora de uma maneira, ora de outra e, consequentemente, pode, em momentos diferentes, ser 
afetado diferentemente por um só e mesmo objeto.” (E, III, Prop. 51 e dem.) 
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o corpo inteiro seja uniformemente capaz de fazer todas as coisas 
que podem se seguir de sua natureza e, como consequência, para 
que a mente também seja uniformemente capaz de conceber muitas 
coisas. (E, IV, Ap., Cap. 27) 

 

A conservação de um corpo, e podemos pensar aqui no corpo de uma aula, 

depende de variadas experiências. Quanto mais alegrias a preenchem, melhor ela 

se efetua, melhor ela faz seu trabalho. A aula se torna a própria rede de composição 

para além da vontade de um professor e dos alunos. Assim como um corpo é 

formado de conexões entre partes extensivas, envolvendo uma seleção afetiva para 

que ele se mantenha existindo, também uma aula é uma conexão entre ideias 

proposta inicialmente por um professor, como um fio que começa a tramar a teia, 

mas que só se conserva se entrar em composição com as conexões dos corpos dos 

alunos. Quanto mais uma aula for capaz de abrir o campo afetivo de questões dos 

corpos, mais ela se conserva. Por isso Deleuze dizia ser necessário preparar 

muitíssimo uma aula para poder ter um pequeno momento de inspiração. Este 

momento é aquele em que se alcança um pensamento intuitivo, um momento de 

encontro entre potências singulares, no qual todas convêm. Trata-se de um encontro 

intensivo, em que Deleuze se compõem em rede com seus alunos. Neste momento 

ele se torna capaz de acolher seus alunos naquilo que eles podem pensar; 

poderíamos dizer que se estabelece uma composição entre essências singulares. 

Mudamos de afeto porque temos esta capacidade de sermos afetados e 

afetar de muitas maneiras, a cada encontro é uma composição nova que se 

estabelece, por isso, diz Deleuze, que é impossível a um professor dar a mesma 

aula. São sempre novos corpos e novos afetos em jogo que mudam o desenho da 

teia. E esta diferença afetiva é também o que garante a possibilidade de sair de uma 

situação de tristeza por um afeto de alegria.  

Seguindo a proposta destes autores, precisamos preencher uma aula com o 

máximo de bons encontros para que se possa dizer o que se tem a dizer. Mas para 

ter o que dizer, precisamos atravessar a camada das opiniões e abstrações que 

sempre insistem em sobrecarregar os encontros. É preciso superar as 

compensações que se ganha no reconhecimento pelo trabalho realizado, pela 

aceitação do outro, pelo lugar da autoridade para garantir respeito. Trata-se sempre 

de relações baseadas na condição de vítima e de falta, ou seja, sempre referentes 

àquilo de que não somos capazes. Como poderíamos criar, pesquisar, levantar 
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problemas, como quer Deleuze, sem dependermos das prisões humanas, como a 

luta de egos, a referência a uma autoridade humana ou divina e a condição de 

vítima, que faz nossa luta depender da tristeza?  

Um encontro clínico em uma aula não passa pela vitimização, não passa pelo 

lugar da falta, seja do aluno ou do professor. Sempre que o encontro estiver 

centrado no indivíduo isolado dos outros, não há clínica; sempre que se tratar de 

opiniões pessoais, de julgamentos e sentimentos de um indivíduo, os quais são 

jogados na teia ou na tela de uma aula, nós perdemos a pintura, perdemos a 

potência e ficamos apenas com um indivíduo e a sua impotência. Diz Deligny a 

respeito do pintor: 

[...] O pintor tem toda razão em dizer que, estando o quadro na tela, 
o maior risco, se queremos tirá-lo de lá, é o de recolocá-lo na tela, 
isto é, de se servir do aracnóideo como uma sacola de bagagem, na 
qual o artista se desembaraçaria de seus sentimentos, de seus 
fantasmas, de suas ideias ou de não sei o quê que o enreda. [...]67 
(DELIGNY, L’Arachnéen, p.19) 

 

A aula pode se tornar uma tela preenchida pelas opiniões pessoais, pelos 

fantasmas, como se se tratasse de um encontro de conversa entre indivíduos. Se a 

aula pode ser pensada como esta tela onde se compõe um quadro, uma pintura de 

questões e problemas, esta pintura, que é uma composição, se faz com o que há de 

comum entre os corpos, e o comum nunca é uma opinião, um sentimento pessoal, 

que nos faz formar apenas a ideia do efeito de um corpo sobre o nosso, ou seja, 

formar uma ideia inadequada. Quando levantamos questões, a partir da composição 

com outros corpos por suas ideias, estamos compartilhando noções comuns, ou 

seja, experimentamos o que há de comum as nossas mentes e corpos. A rede não 

diz respeito às consciências e vontades; ao contrário, basta deixarmos de lado 

nossas vontades para que a tela aconteça. É isto que podemos pensar numa 

situação de sala de aula, de orientação de aluno, de uma reunião de professores. 

Quanto menos decidirmos sobre as cores e traços que deve ter a pintura, quanto 

menos expectativas tivermos, mais nos conectamos com aquilo que o grupo ou o 

professor e o aluno podem, mais a composição acontece, mais a pintura aparece. 

                                                           
67

 “Le peintre a bien raison de dire que, le tableau étant dans la toile, le plus grand risque, si on veut 
l’extirper de là, est d’en remettre, c’est-à-dire de se servir de l’arachnéen comme d’un filet à bagages 
où l’artiste se débarrasserait de ses sentiments, de ses fantasmes, de ses idées ou de je ne sais quoi 
qui l’embarasse.»  
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A clínica passa por um aprender que é uma surpresa, uma recomposição que 

não está dada. Encontramos na criança o exemplo de quem faz as conexões mais 

inusitadas, que se autoriza a isso, por não ter aprendido ainda qual é a conexão 

correta. No entanto, uma forma de educação que envolve um aprender clínico não 

diz respeito ao aprender o que seria correto ou em se preparar para ele; mas sim em 

habitar sempre a ponta de um não saber. Sabemos algo, aprendemos algo, mas é 

por haver uma ponta de não saber que somos capazes de compor outras saídas, 

outros corpos, outras saúdes. Uma aula é um exemplo forte deste processo, pois 

nada sabemos a priori quanto a quem serão os alunos a acompanhar a nossa aula, 

não sabemos de antemão o que acontecerá entre as sensações, os gestos, as 

questões dos alunos, suas presenças que levam a certo tipo de agir e pensar. E, no 

entanto, é sempre possível fazer clínica, criando um modo de acolher os afetos, de 

abrir as questões, de aumentar a capacidade afetiva daqueles que se permitem viver 

este encontro.  

Deleuze falava da heterogeneidade de pessoas que frequentavam as suas 

aulas, tanto em termos de nacionalidades distintas quanto em termos de formações 

distintas. O interessante é pensarmos que neste espaço em que uma rede pode se 

fazer com modos de vida muito diferentes, todos têm um poder de afetar e ser 

afetado e, ao mesmo tempo, nenhum deles é afetado da mesma maneira. É esta a 

riqueza da rede, a riqueza da clínica. Aprende-se assim a inventar muitos modos 

singulares de viver. Uma aula é endereçada, não necessariamente a um tipo de 

público específico, ela existe enquanto é um encontro de questões e problemas. Não 

são as identidades que a frequentam que explicam uma aula, são os afetos de que 

ela é capaz, são as tristezas e alegrias das quais ela é preenchida. 

O mínimo a ser garantido, como dizia Espinosa é que o corpo esteja bem 

alimentado, para fazer seu trabalho, para agir, para que, ao mesmo tempo, a mente 

seja capaz de pensar. Ao ser capaz de aprender a respeito de seus afetos, afastado 

das tristezas que interrompem sua potência, um aluno é acolhido na rede de uma 

aula. A experiência de aula opera como uma conservação do seu corpo com as 

alegrias das questões que o convocam, para que ele tenha tempo de experimentar 

aquilo que pode.  

Percebemos que esta experiência clínica que acontece em uma aula também 

ocorre em outros fazeres relativos à educação. Podemos ter um encontro clínico na 

escrita de uma tese; neste processo de escrita, nos perguntamos o que é preciso 
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conservar entre nossas partes extensivas para que aumentemos a nossa 

capacidade de escrever, de abrir nossas questões. Também se faz clínica na leitura 

de um texto acadêmico, na orientação de alunos, pois quando conseguimos 

estabelecer uma rede, uma composição com as conexões presentes num texto e as 

nossas conexões de leitura, podemos compreender o que somos capazes de ler e 

porque há vezes que não entendemos o que o texto propõe. Conseguimos também 

observar por quais afetos um corpo é preenchido em sua experiência de escrita, por 

que ele escolheu determinados autores como seus intercessores, por que estas 

vozes o ajudam a dizer o que ele tem a dizer; e por que também há vezes que não 

consegue dizer.   

É assim que sentimos um corpo impedido de efetuar a sua potência quando 

os afetos tristes, as abstrações e julgamentos o ocupam tanto que ele se torna 

incapaz de pensar e escrever. Esta é a condição de isolamento da qual só se pode 

sair através de um encontro clínico. Por isso uma aula, uma orientação, existe como 

esta prática de acolhimento, é um modo de pegar o outro pela mão, para descobrir 

junto com ele, o que o afeta e o faz dizer, escrever, falar, compor. Se este 

acolhimento acadêmico fortalecer um aluno, são todos os outros planos de sua vida 

que também são fortalecidos. Estar preenchido por uma forte alegria permite 

experimentar aquilo que se pode em seus outros encontros com pessoas, com 

situações.  

De que modo somos afetados no encontro de uma aula? O que mais dura em 

nós nestes encontros, alegrias ou tristezas? O que uma questão levantada em aula, 

a escrita de um trabalho de final de curso de um aluno compõe com as ideias, os 

afetos de um professor? 

Há vezes em que somos agraciados com uma alegria inesperada que nos 

conecta de maneira intensiva a um trabalho; mas há outras em que sentimos 

cansaço quando nos deparamos com uma escrita ou uma fala sobrecarregada de 

clichês, de repetições, de abstrações, de intelectualizações. Como podemos limpar 

esta poeira e descobrir outras conexões que coexistem ali? Se há mudanças 

bruscas nas conexões que caracterizam um corpo ao longo de seus encontros, será 

que há como achar as faíscas, os rebrilhos de um trabalho, que podem mudar nosso 

afeto por ele? Quanto tempo dura um afeto? Um bom encontro é algo que precisa 

ser conservado, o que significa que não paramos de buscar afetos que mantenham 

a tecedura da teia. A busca de ajuda mútua, o trabalho clínico é constante. É por isto 
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que a capacidade de afetar e ser afetado precisa ser grande, pois a cada vez que 

ela diminui, acabamos interrompendo a escrita da tese, a composição com a leitura 

do texto, a troca de ideias em uma orientação. Um bom afeto precisa ser renovado, 

ou seja, é uma nova conexão, uma nova questão que conserva nosso aprendizado. 

O afeto é uma passagem, então precisamos encontrar várias vezes nossas 

melhores passagens.  

Como professores e alunos, precisamos nos perguntar: Qual é a nossa 

potência de agir, qual é a nossa potência de ler? Como ser capaz de ser afetado por 

um texto, um autor e escrever sobre ele? Que campo afetivo nos conecta a 

determinada filosofia? Como aprendemos a extrair de um encontro aquilo que ele 

tem de mais precioso, aquilo com o que ele pode compor? Como, em uma aula, 

extrair um tipo de conexão que torne possível um diálogo, que torne possível uma 

aproximação? Muitas vezes basta um único afeto alegre para revertermos uma 

situação.  

Qual seria a repetição de um encontro acadêmico que nos faz cansar? Será 

que de um encontro habitual, repetido, podemos extrair alegrias que nos devolvam a 

condição de poder ser afetados por outras coisas que até então não fomos? Como 

fazer com que as forças burocráticas ocupem a menor parte de nossos encontros?  

Há momentos em que não somos capazes de ler, de orientar, de dar uma 

aula; há momentos em que não temos o que dizer. Espinosa nos ensinou que 

precisamos conhecer tanto aquilo de que somos capazes quanto aquilo de que 

somos incapazes; conhecer a própria potência para criarmos nossos próprios 

truques. Sentimos que há momentos que lemos um texto como se olhássemos de 

fora dele, ou seja, com um julgamento ou uma comparação, ou procurando aquilo 

que atenda a nossa vontade filosófica ou teórica. Nestes momentos temos nossa 

potência mais preenchida pela imaginação, estamos mais separados dos outros 

corpos, e no encontro com eles, buscamos aquilo que já sabemos, ou julgamos um 

texto pelo modo como ele nos afeta. Certamente sempre faremos isto, julgaremos a 

partir de nossos afetos, mas a diferença é que julgar pelo efeito que um corpo 

provoca em nós significa nos relacionarmos com este corpo à distância. Entretanto, 

quando este julgar diz respeito a compreender a causa de nossa tristeza no 

encontro de uma aula, a nossa relação com tal corpo se estabelece por uma ideia 

adequada, por uma rede, através da qual podemos deslocar o fio para uma nova 

composição. 
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Podemos lembrar de uma situação de mau encontro que Deleuze comentava 

em uma de suas aulas68 a respeito de alguém que está em um quarto escuro 

refletindo e tem seu momento de composição, sua cadeia de ideias interrompida por 

uma pessoa que entra no quarto e acende a luz. Deleuze se ocupava bastante 

destas questões em que se vive um momento de inspiração e este momento é 

desmanchado por um corpo contrário e mais forte. O que acontece é que o indivíduo 

sai do seu encontro intuitivo para entrar em outro encontro com aquele que entra no 

quarto.  

Este tipo de experiência aparece em muitas situações diferentes. Senti um 

afeto parecido com esse, apresentado por Deleuze, quando um amigo que não via 

há algum tempo quis saber das questões que eu estava trabalhando em minha tese 

de doutorado. Percebi que ao tentar responder a ele, por estar em um momento 

particularmente delicado, já que me encontrava muito envolvida com a produção do 

texto, tive de fazer um grande esforço para tentar estabelecer um encontro com meu 

amigo e, assim, explicar o meu trabalho de maneira que ele pudesse compreendê-

lo. Neste esforço, senti que o meu encontro com a tese ficara, de algum modo, 

impedido, e ao estabelecer este encontro com meu amigo, respondi a ele de uma 

maneira bastante geral e abstrata sobre o que eu mesma estava tratando.  

O meu esforço se dava no sentido de, ao mesmo tempo, acalmar sua 

curiosidade e preservar o que havia de precioso em minhas ideias, de maneira que 

não consegui responder a sua expectativa a esse respeito, pelo fato de meu trabalho 

estar, ainda, sendo tecido. Apesar disso, imaginei que este encontro pudesse se 

somar positivamente ao emaranhado de questões que ocupavam a maior parte do 

meu tempo na escrita da tese. O que aconteceu, no entanto, foi uma relação de 

decomposição, pois meu amigo e eu não conseguimos estabelecer uma rede, mas 

falamos do lugar de dois indivíduos isolados.  

Este amigo começou pelo julgamento, questionando a escolha que fiz dos 

conceitos da filosofia de Deleuze para pensar minha questão da clínica. Ele logo 

sugeriu por quais caminhos ele teria abordado a questão, dizendo como eu deveria 

trabalhar tais conceitos para dar conta do meu problema. Certamente uma sugestão 

que venha de alguém que olha de fora pode se acrescentar à dinâmica de um 

processo, pode servir de disparador para pensar outras ideias que não tinham 

                                                           
68 Este exemplo encontra-se no “Curso de 20 de janeiro de 1981” In Cursos sobre Spinoza, pp.162-64 
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aparecido antes. Porém, neste caso, embora a sugestão desse amigo fosse 

interessante, eu senti que a sua proposta dizia respeito muito mais aos seus afetos e 

não se compunha com as minhas próprias conexões de ideias, presentes naquele 

momento. Neste encontro, em que se interrompeu uma rede de questões que estava 

começando a se esboçar, eu acabei me desligando do texto, afastando-me, do meu 

processo.  

De qualquer maneira este foi apenas um encontro, que podia ser revertido. 

Primeiramente a estratégia que tive foi aquela de Espinosa, qual seja: romper o 

diálogo, a conversa a respeito de minha tese, pois vi que deste encontro nada mais 

se produzia além de abstrações, de comparações entre modos de pensar e escrever 

e compreender um autor, ao invés da avaliação de um modo de ser afetado por um 

autor ou uma questão. 

Nesse sentido, pareceu-me que ter o que dizer de uma tese, ou ter o que 

dizer em uma aula, ou em uma orientação de um trabalho acadêmico depende de se 

construir uma rede. Não basta fazer comentários, não basta trabalhar com opiniões, 

pois esta é uma maneira de falar sobre algo, falar de fora da experiência. No 

entanto, Espinosa e Deleuze nos ensinam a falar em algo que pensa em nós, a falar 

do nosso poder de afetar e sermos afetados. Este é o aprendizado da escolha dos 

encontros que se compõem com o nosso processo e de evitar os encontros que nos 

impedem de tecer a nossa teia-tese. 

A partir desta experiência que tive, pude também descobrir o quanto fiz o 

papel do meu amigo em alguns momentos de orientação de trabalho de final de 

curso de um aluno. Percebi que muitas vezes eu falava como quem se coloca de 

fora do encontro dele com seu texto. Eu falava do lugar de alguém que apenas 

corrigia, que decidia o caminho a ser traçado. Quando este aluno fazia uma sutil 

observação me questionando se eu teria certeza da correção que propunha, eu 

percebia que estava deixando escapar algo, que estava me afastando da rede que 

ele construía e me convidava a entrar. Descobrir como se compor com a questão do 

outro é uma pergunta contínua que precisamos nos fazer, depende sempre do mapa 

afetivo que estabelecemos em um momento para poder ou não acolher, para saber 

se é preciso deixar para outro encontro, para outro dia, esperar por outra conexão 

que nos permita olhar um texto com disponibilidade. Estes são os momentos de 

silêncio e solidão de que fala Deleuze. Já existe no texto um conjunto de vozes que 
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podem ser abafadas se vozes exteriores (corpos contrários) intervirem nesta 

conversa. Por isso precisamos tomar cuidado para não espantarmos os devires.   

Quando Espinosa fala em organizar os encontros podemos entender que isso 

diz respeito também às interlocuções que temos em alguns momentos da escrita, 

em saber escolher quando e com quem tratar uma questão, assim como evitar falar 

com pessoas que podem nos conduzir a outros problemas dos quais não podemos 

nos preencher neste momento. Não é qualquer conversa, qualquer interlocução que 

nos ajuda a dizer o que temos a dizer. Assim como não é qualquer intervenção de 

acolhimento que chamamos de clínica e que pode ajudar alguém a encontrar a sua 

saúde. A escolha dos encontros é a tarefa mais delicada que precisamos nos impor, 

pois ela depende do aprendizado de nossos próprios truques, de nossa maneira de 

rearranjarmos os fios em novas conexões, novas ideias, escritas, atividades, 

fazendo nossa própria análise interminável do que somos capazes de compor.  

Então, se defendo que fazer rede depende de encontrar no aluno aquilo que 

ele pode fazer, não quero dizer que, por isso, os professores não possam apontar 

um erro do aluno, já que isso significaria se ocupar das suas incapacidades. Não se 

trata disso. Digo, no entanto, que a comparação entre dois estados, uma resposta 

correta e outra incorreta, é uma comparação vazia, e que ajudar o aluno a conhecer 

o que há de opinião, de abstração em sua fala é ajudá-lo a conhecer o que ele pode. 

Lembremos que a crítica, como uma prática ocupada em mostrar a impotência do 

outro, vem da tristeza e, quando se parte da tristeza não se faz clínica. Nesse 

sentido, toda a avaliação acadêmica, desde uma prova de uma disciplina até uma 

banca de seleção de professores poderia ser pensada como a seleção de uma rede 

de composição. Ao invés de operar pelo julgamento daquilo que o aluno ou o 

candidato não é capaz, opera levantando a questão de se aquilo que ele pode 

compõe mais ou menos com o encontro que estamos propondo, seja este encontro 

a experimentação e o aprendizado de uma disciplina, seja este encontro a 

contratação de um professor para a rede acadêmica que lutamos por conservar. 

Mas podemos perguntar se tais avaliações são imunes a equívocos ou a más 

escolhas. 

Uma resposta possível, seguindo o pensamento de Espinosa, é que a cada 

encontro somos preenchidos por um mapa afetivo que pode fazer rede com os 

mapas afetivos dos outros participantes da banca, ou dos alunos que fazem uma 

prova. Por isso, dizemos que a cada situação é certa composição de mapas afetivos 



117 

 

que se torna mais forte que outras composições. Então, a escolha de um candidato, 

a escolha de uma nota ou da aprovação de um aluno diz respeito à rede construída 

neste encontro, enquanto ela é composta por certas composições e não por outras. 

Assim entendido, o aluno ou candidato não é privado de nada, ele apenas está 

preenchido neste momento por afecções que não estabelecem uma maior 

composição com a banca de professores ou com a questão de uma prova. Estes 

autores nos mostram que ao falar de um indivíduo, estamos sempre falando das 

conexões entre partes que o constituem, e são estas conexões que explicam uma 

conquista ou uma reprovação. A essência do indivíduo, sua potência singular não é 

de maneira alguma desautorizada, criticada, desprezada, ela apenas experimenta 

uma tristeza, no caso da reprovação; ela diminui de grau, mas as diferentes 

afecções que a preenchem podem fazer desta tristeza algo menor relativamente as 

suas outras composições. 

O único caminho que temos é o de experimentar a cada vez um novo 

encontro, para compor nosso mapa com mapas que nos fortaleçam numa banca de 

seleção ou numa prova, ou seja, com mapas afetivos nos quais não é a vontade dos 

sujeitos que impera, não é um indivíduo que decide por nossa aprovação ou 

reprovação. Compreenderemos, com alegria, que não fomos aprovados em um 

concurso, se a rede com a qual tentamos tecer uma composição não pôde acolher 

as nossas conexões naquele momento. Deste modo, podemos entender, como diz 

Espinosa, que fizemos nosso trabalho e que as relações de decomposição fazem 

parte de nosso processo de aprendizado. 

Tanto nestas experiências de avaliação institucional, quanto no encontro de 

uma aula o trabalho é o de evitar os acidentes, as afecções externas que impedem 

que nossa apresentação, que nossa aula aconteça em toda a sua potência. Sem 

cobranças, sem tiranias, sem medo de cometer erros, sem vergonha de passar pelo 

ridículo, pois nada sabemos de antemão. Aprender implica se expor ao acaso e nele 

construir nossa força, aprender como a criança a descobrir que tipos de encontro 

naquela sala de aula nos ajudam a compor a experiência clínica da duração de uma 

disciplina. É a experiência de um não-saber, de tatear por entre situações de tensão, 

por entre maus encontros e aprender a construir a rede. Vemos esta experiência 

pelos dançarinos que, ao pesquisar o movimento, como diz Pina Bausch, “não 

podem ter medo de ser ridículos, pois pesquisar implica tatear”:  
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P. N. – Procedendo desta maneira, você não tem, às vezes, a 
sensação de penetrar na intimidade de seus bailarinos? Pina: Tem 
alguns bailarinos que gostam de responder de forma íntima, e tem 
outros que escapam disso. Todos aqueles que querem trazer uma 
parte de si mesmos para o seu papel, podem fazê-lo. Eu não quero 
‘formar’ os bailarinos, não quero colocá-los em um molde. A única 
coisa que eles realmente têm em comum é que eles amam este 
modo de trabalhar. São pesquisadores do movimento assim como 
eu. Eu não faço tudo sozinha. Isto toma tempo, certamente: não é 
preciso ter medo de ser ridículo, pois nós tateamos. E todos são 
tímidos, eu sou a primeira a ser. É preciso compor com esta timidez. 
É ela que torna este momento tão delicado e tão bonito no trabalho 
de uma companhia em sua unidade. Desta timidez nasce a beleza. 69 
(NOISETTE, Pina Bausch, p.9) 
 

Não se trata de colocá-los numa fôrma, de estarem prontos para dançar. Eles 

têm em comum este modo de pesquisar o movimento, o gesto, o afeto, sem medo 

de serem ridículos. É a partir da timidez que nasce uma beleza, a partir de um tatear 

que se tece uma rede. Trata-se de experimentar as conexões que aproximam os 

corpos isolados de uma aula, os afetos de composição.  

Para que esta dança se mantenha, precisamos derrubar os muros do saber 

instituído, das interpretações sobre os corpos, das expectativas e idealizações. Esta 

é a rede em que cada um recomeça a pesquisa na sua linha, que cada um explora 

mais do próprio poder de afetar e ser afetado. A nossa tarefa decisiva é a de 

aprender a mudar de afeto muitas vezes, mudar de rumo, para não perder o que se 

passa no encontro e nos faz dançar, tecer, ensinar, aprender.  

Há um hábito de Deleuze que é contagiante. Ele nos autoriza a fazer 

conexões, a extrair o que nos afeta na leitura, em uma obra, e recomeçar no nosso 

próprio campo. Esta tarefa “infinita” de recomeçar, que é a própria tarefa dos infinitos 

modos expressando a substância, é um ensinar e aprender, uma experiência de 

abrir novos problemas, ou seja, experimentar aquilo de que se é capaz. Como diz 

Orlandi: 

Deleuze vai a Espinosa e recomeça, vai a Nietzsche e recomeça, ou 
seja, ele tornou infinita a tarefa de recomeçar. Foi um achado 
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 « P. N. – Vous n’avez pas le sentiment, parfois, de pénétrer l’intimité de vos danseurs en procédant 
ainsi ? Pina : Il y a certains danseurs qui aiment répondre de façon intime, d’autres s’échappent. 
Chacun fait ce qu’il veut apporter une part de lui-même au rôle peut le faire. Je ne veux pas ‘former’ 
les danseurs, les mettre dans un moule. La seule chose qu’ils aient vraiment en commun, c’est qu’ils 
aiment cette façon de travailler. Ce sont de chercheurs du mouvement, tout comme moi. Je ne fais 
pas tout moi-même. Cela prend du temps, bien sûr : il ne faut pas avoir peur d’être ridicule parce 
qu’on tâtonne. Et chacun est timide, moi la première. Il faut composer avec cette timidité. C’est cela 
qui rend ce moment si délicat et si beau dans le travail d’une compagnie, dans son unité. De cette 
timidité naît la beauté.» 
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maravilhoso! E é isso que os alunos têm que fazer: dada uma aula, 
recomece. Não fique com a aula. É o único recado deleuzeano: não 
repitam o que eu disse; recomecem, lá em outro lugar, aonde for. 
(ORLANDI, “Ética em Deleuze”)70 

 

Deleuze aprende com Espinosa, principalmente aprende a pensar por conta 

própria, ele aprende e abre mais linhas de conexão; ele prolifera Espinosa, fazendo 

dessa experiência um acontecimento. Ele nos ensina a perguntar: como cada aluno 

poderia recomeçar em sua própria linha? Como cada aluno poderia aumentar sua 

capacidade de afetar e ser afetado, agir e pensar por conta própria? Não por sua 

vontade própria, mas por sua potência própria.  

A aula é um corpo com linhas de questões que estão conectadas entre si, e 

no momento em que estas linhas são decompostas, ou seja, quando a trama se 

desfaz, a aula deixa de existir. Então o corpo de uma aula, assim como um corpo 

humano está apto para ser afetado de muitas maneiras, mas quando ele é impedido 

ou decomposto, corre o risco de se desfazer. Em Espinosa e o Problema da 

Expressão, Deleuze diz que cada corpo “exprime a substância, participa da 

substância, e até mesmo a reproduz a sua maneira.” (P.198), é esta a capacidade 

singular de recomeçar um aprendizado no seu próprio mapa afetivo. E no meio de 

uma instituição de educação é possível viver esta experiência. Uma aula, uma 

disciplina, em que a maior parte do tempo é ocupada por alegrias, por questões 

disparadoras, que aumentam o poder de afetar e ser afetado de cada um é uma 

experiência clínica de aprendizado. Neste acolhimento mútuo, em que todos 

aprendem do que são capazes, vemos a formação de clínicos, daqueles que 

conhecendo sua liberdade de agir e de pensar, fazem uma rede que acolherá ainda 

outros corpos. 

 

3.2 Uma experiência clínica de formação 

 

Vimos com Espinosa e Deleuze que somos tão perfeitos quanto podemos ser 

em função das afecções que preenchem nosso poder de afetar e sermos afetados 

neste momento. Considerando esta ideia de perfeição, dissemos que a privação 

nada é, ou seja, que em qualquer situação que viermos a analisar, não vamos 
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 Este trecho foi retirado da palestra ministrada por Luiz Orlandi no Café Filosófico da CPFL no ano 
de 2009. Disponível em http://www.cpflcultura.com.br/2009/10/15/integra-etica-em-deleuze-luiz-b-l-
orlandi/  
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considerá-la por aquilo que lhe falta, mas sim por aquilo de que ela é capaz. 

Contudo, sempre que falamos em perfeição estamos considerando uma variação 

entre uma maior e uma menor perfeição, de acordo com as alegrias e tristezas que 

preenchem um corpo e o fazem conhecer mais ou menos a respeito de si mesmo e 

de seus encontros. 

Em se tratando de uma experiência clínica de formação acadêmica em saúde, 

esta questão pode também ser colocada, ainda mais quando esta formação está 

pautada em um enfoque de educação interprofissional. Neste caso, um projeto 

acadêmico que se ocupa em formar profissionais de saúde mais capazes – ou como 

dissemos mais perfeitos – para trabalhar com equipes profissionais, propõe-se a 

construir na própria formação um aprendizado comum entre as diferentes áreas da 

saúde. 

Temos nesta experiência de formação um exemplo muito singular de como 

uma relação de ensino-aprendizado comum às diferentes áreas pode ser um 

encontro que leva a uma maior perfeição. Trata-se de um encontro entre corpos e 

mentes construindo juntos aulas e atividades em campo. A composição entre estes 

indivíduos produz um corpo-indivíduo comum mais forte, que vem a ser o caminho 

de uma racionalidade, como dizia Espinosa, em que cada um que aumenta a sua 

potência e se torna racional, luta para que os outros também sigam o mesmo 

caminho. 

Veremos então como esta experiência acontece através do trabalho de um 

grupo de professores que participa do processo de construção desta formação 

interprofissional. Este grupo de professores se conheceu e se aproximou pelo 

trabalho conjunto que começou a realizar num dos quatro Eixos que sustentam a 

formação em saúde dos cinco71 cursos oferecidos pela UNIFESP – Baixada 

Santista. Esta instituição surge com um enfoque na formação interprofissional, de 

maneira que sua proposta curricular envolve quatro eixos de formação ao longo dos 

quatro e cinco anos de graduação dos cursos72. Estes eixos que organizam o 

currículo ou, como poderíamos dizer, o corpo constituído de conteúdos e práticas, 
                                                           
71

 A UNIFESP – Baixada Santista começa sua primeira turma de alunos no ano de 2006, com cinco 
cursos de graduação: Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional, 
totalizando 190 estudantes ingressantes. No ano de 2009, abriu-se mais um curso, o de Serviço 
Social, totalizando seis cursos ao total. Nesta análise não me remeterei ao curso de Serviço Social, 
pois ele começou a participar das atividades do Eixo “Trabalho em Saúde”, apenas um tempo depois. 
A pesquisa realizada sobre o processo foi feita antes da participação deste curso. 
72

 Os cursos de Educação Física, Nutrição, Terapia Ocupacional e Fisioterapia têm uma formação em 
quatro anos e o curso de Psicologia, tem a formação em cinco anos. 
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são divididos em três partes comuns, ou seja, aquelas que abarcam todos os cursos, 

e uma parte que contempla a especificidade de cada um deles. Tais eixos são 

denominados: “O ser humano em sua dimensão biológica”, “O ser humano e sua 

inserção social”, “Aproximação ao Trabalho em Saúde”73, “Aproximação a uma 

Prática Específica em Saúde”. 

Trataremos, portanto, do grupo formado por alguns dos professores74, que 

assumiram as atividades do Eixo “Aproximação ao Trabalho em Saúde” e que ao ser 

afetado pelas muitas reações que este projeto novo provocou, decide colocar em 

análise esta experiência, desenvolvendo um projeto de pesquisa75. Com esta 

pesquisa estes professores buscam dialogar, levantar dados, ouvir as muitas vozes 

que participam do processo e, a partir disso, traçar alguns mapas dos percursos e 

afetos que estavam sendo produzidos ali. O resultado deste trabalho aparece na 

escrita de um livro intitulado Clínica comum: itinerários de uma formação em 

saúde76, no qual eles apresentam como vêem o processo clínico que envolve tal 

formação.  

O título do livro já nos indica uma ideia de clínica relacionada a um plano 

comum de composição, que é aquele que estamos defendendo nesta tese. Diríamos 

que este grupo ao se ocupar de uma clínica relacionada a um trabalho comum, está 

se questionando a respeito de como um trabalho comum pode ser decisivo para que 

um corpo (um aluno, um professor) seja preenchido por mais afecções alegres que o 

tornem mais perfeito.  

É interessante considerar que sempre que se propõe acolher uma 

experiência, fazendo uma pesquisa a respeito dela, aquilo que se acolhe é o que 

necessariamente acontece, ou seja, bons e maus encontros. Como dizia Espinosa, 

por serem os corpos preenchidos por afecções diferentes, eles podem ser contrários 
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 Como farei várias referências a este Eixo, referir-me-ei a ele por Eixo TS. 
74

 Trabalhei com este grupo de professores por três anos como colaboradora das atividades docentes 
que envolviam aulas na universidade e experiências em campo, participando, com os alunos, do 
atendimento à população. Fui convidada a participar também da pesquisa desenvolvida pelo grupo de 
modo que me envolvi em todas as suas fases, desde o levantamento de dados através da realização 
de grupos focais e entrevistas com professores e alunos. Participei também da discussão do material 
coletado, que fora, posteriormente, apresentado a consultores externos.  
75

 Esta pesquisa foi financiada pelo CNPQ e tem o nome de “Formação para o Trabalho em Saúde: a 
experiência em implantação nos cursos de graduação – educação física, fisioterapia, nutrição, 
psicologia e terapia ocupacional da UNIFESP – Baixada Santista” e foi desenvolvida pelo LEPETS – 
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Formação e Trabalho em Saúde – criado por este grupo de 
professores. 
76

 Utilizarei várias citações dos capítulos deste livro para indicar os afetos e análises dos professores 
da pesquisa. Este livro foi lançado recentemente, no mês de julho de 2013. No entanto, por ter 
participado da pesquisa e de sua escrita, tive acesso a ele antes de sua publicação.  
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uns aos outros. Portanto, esta pesquisa teria a tarefa de compreender em quais 

situações não era possível estabelecer uma composição entre as áreas.  

Como se tratava de uma proposta nova, em que um corpo institucional, um 

campus estava sendo construído, a experiência de dar aulas e propor trabalhos 

práticos em uma composição entre diferentes áreas da saúde, foi um desafio tanto 

para os professores quanto para os alunos. A busca de uma participação e 

colaboração entre as diferentes especialidades se faria em conjunto com as 

primeiras turmas de alunos, construindo experimentalmente, sem modelos a priori, 

uma rede de formação em saúde. 

Faremos, portanto, uma análise da experiência deste grupo a partir da 

pesquisa realizada, para mostrar que estes professores atuam de maneira clínica 

tanto na construção da experiência de formação quanto no próprio trabalho de 

pesquisa. O que o grupo está chamando de clínica em seu trabalho, ressoa muito 

com a ideia de clínica que tecemos aqui junto com Deleuze e Espinosa. 

 

A construção da experiência 

Criar! Este era o verbo que se ouvia ressoar na mistura das vozes que 

buscavam um caminho, um fio para tecer uma formação. Era possível sentir77 nos 

corpos dos professores o empenho em construir um bom encontro, o peso da 

responsabilidade de propor uma formação diferente de todas as outras que já 

conheciam. Muitas vezes, sentíamos também o cansaço do embate entre 

perspectivas discordantes quanto ao que seria uma formação esperada, provocando 

assim disputas que impediam a composição de ideias e ações.  

O Projeto Político Pedagógico da UNIFESP – Baixada Santista apostou desde 

o início numa composição entre as diferentes áreas: “[...] a proposição básica dos 

três eixos comuns do campus para a formação interprofissional foi a constituição de 

turmas mistas, nas quais estudantes de todos os cursos são expostos a um certo 

campo de experimentações e problematizações.[...]” (HENZ et al. “Trabalho 

entreprofissional: acerca do comum e a cerca do específico”, p.165) Entendia-se que 

através do encontro com a diversidade de fazeres em saúde, envolvendo modos de 

pensar, técnicas e ações, poder-se-ia construir algo comum, algo que fortalecesse a 

todos. 
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 Falo das minhas impressões por ter vivido junto com este grupo de professores este processo. 
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Como já dissemos mais acima, Deleuze era alguém que defendia a ideia da 

composição pela diversidade, pois em suas aulas, frequentavam pessoas dos mais 

diferentes campos profissionais e teóricos, assim como pessoas que não faziam 

parte do meio acadêmico. O que ocorria nas aulas de Deleuze e que podemos 

estender para uma proposta de formação comum, é que a composição entre as 

pessoas não dizia respeito as suas profissões, as suas identidades, mas se tratava 

de uma composição entre mapas afetivos conectados em uma voz impessoal.  

Esta experiência das aulas de Deleuze nos faz pensar que, em uma formação 

comum, o que está em jogo é construir entre as áreas da Psicologia, da Terapia 

Ocupacional, da Nutrição, da Educação Física, da Fisioterapia, algo de impessoal, 

que diga respeito ao que pode cada uma delas, mas não se refira à identidade de 

nenhuma em particular. Espinosa nos ensinava que são exatamente potências 

atuais diferentes que se compõem quando preenchidas por uma conexão de 

afecções que convém entre si. Por isso, dizemos que o desafio do grupo que 

assumiu o Eixo TS foi o de aprender a se compor com o mapa afetivo de alunos e 

professores, não apenas no que se referia aos afetos referentes às suas profissões 

e especificidades, mas também aos muitos outros afetos que os permitiam construir, 

no encontro, ideias e práticas comuns. É o que o grupo chama de um trabalho 

entreprofissões: 

No eixo TS, o investimento na formação dos estudantes e 
professores tensiona a chave tradicional da educação 
interprofissional inventando proposições que favorecem os encontros 
não apenas de saberes e técnicas, mas de implicações e políticas de 
formação. Assim, os diversos saberes profissionais também têm 
lugar nesta proposta, mas não são necessária ou permanentemente 
centrais, uma vez que são valorizados também os saberes 
engendrados em comum e as invenções coletivas produzidas nas 
aulas, em campo e nas supervisões. Propõe, com isso, que nos 
encontros possam ser produzidos pensamentos marcados pela 
implicação coletiva, a partir daquilo que é constituído nos interstícios, 
para além das fronteiras, um trabalho entreprofissões. (ibid., p.166) 
 

A proposta está em ultrapassar o encontro interprofissional, pelo qual cada 

área fala e age do seu lugar específico, para acolher aquilo que transpassa suas 

identidades. Neste eixo comum, os saberes das áreas que ocupam grande parte da 

potência dos corpos são recompostos em invenções coletivas. Então dizemos que 

todos os participantes experimentam ideias e práticas que não conheciam ainda e 

que só poderiam aparecer através de um trabalho comum. 
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            Este trabalho comum entreprofissões acontece entre alunos e professores 

primeiramente em sala de aula, onde questões são disparadas a partir da 

apresentação de teorias e conteúdos programados, ministrados por mais de um 

professor com formação diferente. Depois disso, o aprendizado dos alunos se 

estende no trabalho em campo, pelo qual entram em contato com a população que 

precisa de cuidados de saúde. Neste segundo momento, ocorrem os primeiros 

passeios fora dos muros da universidade, em que duplas de alunos de cursos 

diferentes fazem visitas à casa das pessoas, trabalhando com narrativas da história 

de vida de cada pessoa atendida. No ano seguinte ao trabalho com narrativas, os 

alunos se dividem em grupos entre cinco e sete participantes para ir a campo 

desenvolver oficinas com crianças, adolescentes e idosos em algumas instituições. 

               Nestas duas experiências78 os estudantes são divididos entre três regiões 

de Santos: o centro, o morro e a zona noroeste, sendo que, nestas regiões, eles 

estabelecem um encontro com experiências de vida muito diferentes das suas. 

Como comenta o grupo de pesquisa, estas são regiões onde há uma população “de 

grande vulnerabilidade social”: “[...] A cidade de Santos, apesar da maioria de sua 

população ser de classe média, possuía territórios que concentravam populações de 

grande vulnerabilidade social: áreas de cortiços, palafitas e morros. [...]” 

(CAPOZZOLO et al., “Movimentos de constituição do Eixo Trabalho em Saúde”, 

p.74)  Então, se antes a diferença estava colocada entre os alunos, por virem de 

diferentes áreas da saúde, agora a diferença é colocada entre aqueles que estão 

dentro e fora da universidade. O grupo de pesquisa defende a importância desta 

experiência afetiva para a formação: 

[...] Avaliou-se que seria importante possibilitar aos estudantes a 
experiência de conviver por um tempo com as pessoas nas suas 
residências. Os encontros seriam seguidos de uma supervisão em 
grupo para trabalhar as questões que emergiriam do encontro: 
sentimentos mobilizados, angústias, identificações, preconceitos, 
alegrias, resistências, facilidades, dificuldades e aprendizagens de 
diversas ordens. [...] (ibid., p. 85) 

 

Tratava-se de um trabalho que propunha traçar mapas de trajetos e afetos 

dos alunos em campo, aprendendo a respeito do modo de vida daquelas pessoas. 

Eles podiam viver um misto de alegrias e tristezas próprio às situações concretas de 

                                                           
78

 Este Eixo TS conta com três atividades de trabalho em campo ao longo de três anos da graduação. 
Farei menção apenas a duas destas atividades, considerando que são suficientes para indicar o 
aspecto clínico deste trabalho.  
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existência destas pessoas, levantando diversas questões de saúde, das quais viriam 

a se ocupar quando formados. Estes encontros em campo faziam os alunos 

repensarem o que aprendiam em aula, descobrindo saúdes em diferentes maneiras 

de se viver. Se a princípio eles se viam, no encontro com aquela vida ordinária da 

comunidade, como cuidadores, ou como aqueles que têm algo a ensinar, eram logo 

surpreendidos pelo encontro com algo de extraordinário, de imprevisto, naquelas 

vidas, que os forçava a pensar. Eles passavam a se questionar quanto ao papel de 

suas profissões, descobrindo que podiam trocar de papel ou criar novos.  

Em um dos trabalhos79 em campo proposto pelo Eixo TS, um grupo de alunos 

desenvolveu oficinas com um grupo de adolescentes em um Centro da Juventude 

na Zona Noroeste. Os alunos, na primeira conversa com os adolescentes, 

descobriram duas coisas que seriam determinantes para que eles propusessem as 

oficinas. Uma delas era que os adolescentes estavam ensaiando uma peça de 

teatro, da qual não tinham perspectiva de um público para quem apresentá-la. A 

segunda era que os adolescentes ficaram muito curiosos a respeito do mundo da 

universidade, querendo saber o que aqueles alunos aprendiam nesta instituição.  

A partir destas questões surgidas no primeiro encontro, os alunos decidiram 

fazer uma troca de saberes. Eles propuseram apresentar um conteúdo que era 

específico do curso de Nutrição, mas criando variações do tema com as outras 

áreas. Todos os alunos do grupo formado por ao menos um representante de cada 

curso, construíram juntos as atividades. Eles pediram aos adolescentes que 

levassem rótulos de alimentos, para que pudessem mostrar a eles os aspectos 

nutricionais daquilo que cada um costuma comer. Mas junto à questão dos rótulos 

dos alimentos, eles decidiram expandir a ideia de rótulo para o contexto figurado dos 

rótulos corporais, sociais. Então levaram também revistas para coletar imagens de 

pessoas, as quais se costumam rotular, julgar, classificar como atléticas, obesas, 

bonitas, etc. Nesta experiência todos tiveram que se haver com seus próprios 

julgamentos, de maneira que a impressão dos adolescentes e as questões 

levantadas por eles, também ajudaram os alunos a pensar a sua formação. Depois 

desta parte que cabia aos alunos apresentar aos adolescentes, era a vez destes 

mostrarem algo que os constituía naquele momento, que era a peça de teatro.  
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 Refiro-me a uma das experiências em que participei como supervisora juntamente com o Prof. Dr. 
Alexandre Henz. 
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A apresentação da peça foi um momento muito intenso para os adolescentes, 

pois estavam realizando o desejo de mostrar algo que vinham ensaiando, mas que 

não sabiam o quanto eram realmente capazes de fazer. Ao entrarem em cena, eles 

aprendem a respeito da própria força. Os alunos ficaram surpreendidos com a 

criatividade e as interpretações cênicas destes adolescentes. Dizemos que neste 

momento, os alunos conseguiam vê-los por aquilo que eles podem, por suas 

próprias potências, quando na maior parte do tempo, na escola, em casa, eles são 

tratados por aquilo que não podem. Por isso dizemos que neste tipo de encontro há 

uma composição tão forte, uma alegria que permite aos alunos e adolescentes 

passarem a uma maior perfeição.  

 Esta experiência ocorrida fora dos muros da universidade produziu também 

seus efeitos dentro da universidade, pois os professores que supervisionavam os 

alunos foram também afetados pela experiência, aprendendo modos de construir 

práticas de saúde junto aos alunos. Trata-se, portanto, de um plano comum de 

trocas, de afetos, em que os corpos descobrem o quanto suportam das indefinições 

e incertezas necessárias para que as novidades possam vir à tona. É desta maneira 

que se propõe formar profissionais, os quais se formam, ao mesmo tempo, sujeitos: 

O processo ensino-aprendizagem, nessa perspectiva, é constituído 
pela circulação em áreas diversas do saber, e tem no protagonismo 
dos alunos o aspecto essencial de uma trajetória focada na 
experiência, ao mesmo tempo coletiva e singular. O papel docente se 
exerce pela mediação das relações do aluno com os contextos de 
aprendizado, promovendo-lhe o suporte para a construção de seu 
caminho na trajetória da formação profissional. Formar-se 
profissional, assim, torna-se formar-se sujeito, sendo a universidade 
um laboratório de novas relações sociais. (CASETTO et al., “O 
Trabalho docente na formação comum”, p.188) 

  

Nesta proposta de formação, o docente é aquele que faz a mediação das 

relações do aluno em seu processo de aprendizado, conduzindo-o a protagonizar a 

experiência. Diríamos que os docentes, ao proporem estas atividades, puxam o fio 

para tramar uma prática a partir do que surge da experiência, envolvendo os alunos 

neste trabalho para que eles arrisquem ideias, sugiram ações, sejam sensíveis às 

questões que a população lhes traz. Deligny dizia que quando esta rede se faz, já 

não temos mais como saber se foram os alunos que tramaram junto aos professores 

e a população seus trajetos ou se foram todos tramados no próprio trajeto. 



127 

 

Podemos dizer que, conduzido desta maneira, o trabalho em grupo consegue 

combater os embates entre áreas profissionais que, ao realizarem um trabalho em 

equipe, atuam de maneira isolada, fazendo intervenções abstratas a partir da 

disputa de opiniões específicas. Quando a busca por algo comum se faz no próprio 

processo de formação, é possível aprender junto, evitando que a especificidade isole 

ainda mais os profissionais.  

Esta experiência nos mostra o quanto o Eixo TS ensinou a todos os seus 

participantes uma nova maneira de sentir e pensar a formação. Os corpos ainda não 

formados, não especializados dos alunos, ao experimentarem este trabalho em 

equipe como um trabalho comum, não realizam apenas um trabalho conjunto. Não 

se trata de certo número de mentes pensando juntas para realizar uma atividade. 

Este comum parece estar relacionado, nesta experiência, a algo que liga todos estes 

indivíduos, algo que Deligny diz ser próprio do humano e que Espinosa diz ser a 

condição de um indivíduo como parte comum de uma mesma Natureza.  

Entretanto, a tarefa de sustentar este trabalho comum não seria simples, pois 

nem todos estavam de acordo em participar dele. Alguns professores reclamavam 

do tempo de dedicação que este trabalho em campo exigia, da falta de experiência 

para realizá-lo, do despreparo dos alunos para ir a campo logo no início do curso, 

sem um conhecimento já embasado de sua área de saber. Quando começaram a 

aparecer algumas tensões entre professores e alguns alunos começaram a 

demonstrar descontentamento com a proposta, o grupo de que estamos tratando 

aqui deu início ao projeto de pesquisa. 

 

O acolhimento das críticas através de uma pesquisa clínica 

A partir das críticas feitas às atividades do Eixo TS, o grupo começou a se 

apropriar das questões disparadas por este processo. Este grupo sentia que ainda 

havia muito a fazer, muitas tramas a serem começadas. Eles eram tomados por 

muitas ideias, tinham estabelecido uma composição tão boa que se sentiam 

capazes de construir muitas práticas de formação, de continuar ampliando seus 

mapas afetivos junto com os alunos.  

Foi a partir de um afeto de alegria, dos bons encontros vividos na criação do 

Eixo TS e na tentativa de compreender o que não estava indo bem que eles 

assumiram esta tarefa clínica, esta intervenção de acolher, de segurar pela mão o 

corpo desta experiência, para descobrir do que ele é capaz. Estes professores 
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estavam interessados em avaliar de que modo as atividades que propunham 

respondiam à proposta do PPP80 da UNIFESP – Baixada Santista, e quais vinham 

sendo as conquistas e os maus encontros deste processo. Dizem eles: 

Consideramos que o processo de investigação possibilitaria uma 
reavaliação da experiência e contribuiria para a produção e gestão 
das práticas em estudo. Reconhecíamos que a pesquisa poderia 
constituir-se como um dispositivo de intervenção, pois ao colocarmos 
o eixo TS e a formação profissional em análise, produzíamos uma 
repercussão que atingia o projeto de formação do campus. 
(CASETTO et al., “A investigação da experiência”, pp.113-14) 

 

A pesquisa surgia como um dispositivo de intervenção. Tratava-se de uma 

proposta de acolhimento dos afetos diversos que estavam aparecendo na 

construção desta formação interprofissional inovadora. Quando eles se propuseram 

a acolher este acontecimento, isto necessariamente implicaria repercussão para 

todo o campus, pois um trabalho clínico, envolvendo tantos atores do processo, 

produz muitos corpos mais fortes, afetando assim diferentes instâncias institucionais.  

O interessante é que a pergunta que puxava o fio da pesquisa não se referia 

tão somente ao papel do Eixo TS dentro da proposta de formar profissionais 

especializados para trabalhar em equipes interprofissionais. Havia outra questão que 

ressoava mais forte em seus corpos, tratava-se da questão do que eles e os alunos 

eram capazes e o quanto isso dizia respeito a um processo de formação. Eles 

estavam interessados em pesquisar o movimento, o gesto, como faz o bailarino; 

estavam dispostos a arriscar novos passos, pois se sentiam acolhidos, ligados por 

uma ajuda mútua que lhes dava coragem para olhar para as tristezas, para as 

decomposições e aprender a dissipá-las ou torná-las a menor parte da experiência. 

Portanto, a sua pergunta pela formação não se referia simplesmente em saber se 

seriam capazes de formar profissionais, mas sim, se seriam capazes de formar 

clínicos, indivíduos mais fortes em todos os sentidos.  

O grupo se propôs a colher dados81 por vários traçados, levantando material 

relativo a esta experiência, relatando as próprias memórias para compartilhá-las, 
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 Sigla para Projeto Político Pedagógico. 
81

 “Para simultaneamente aprofundar o conhecimento sobre o objeto em questão e contribuir para 
aumentar a capacidade de análise dos pesquisadores e grupos envolvidos nesta experiência, foi 
proposto um estudo em duas fases: a primeira se caracterizava pelo levantamento de informações e 
produção de dados; a segunda, pela discussão das principais questões da primeira fase com os 
sujeitos pesquisados e com grupos que desenvolviam experiências e pesquisas na área da formação 
e trabalho em saúde. Estas duas fases envolveram diversas ações: A constituição do grupo de 
pesquisadores e o detalhamento da proposta metodológica, além da pesquisa documental e da 
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fazendo entrevistas e grupos focais, para saber de alunos e professores quais eram 

as impressões deste processo, quais afetos ficaram mais fortes, o que aumentava e 

diminuía a potência dos corpos. Eles se propuseram percorrer trajetos e afetos de 

uma voz coletiva e impessoal que indicariam como o Eixo TS estava participando 

desta formação. 

No processo de análise dos dados, os professores da pesquisa se depararam 

com as críticas dos alunos e de outros professores que participaram do Eixo TS. 

Eles tinham, portanto, a tarefa clínica de buscar compreender as críticas como 

sendo as variações afetivas daqueles que participaram do processo. A sua tarefa 

seria, então, a de não julgar tais críticas como certas ou erradas. Eles precisavam se 

afastar de todo o pensamento moral que defendesse quais atitudes e trabalhos 

seriam melhores para todos, ou que todos participassem com a mesma implicação 

desta experiência.  

O caminho de uma análise partiria necessariamente de um pensamento ético 

que avalia os afetos, para compreender que cada participante vive o Eixo TS de uma 

maneira singular, com as composições que lhes são possíveis. Como já dissemos, 

cada um é preenchido por um conjunto diferente de afecções ligadas sob uma 

determinada conexão, de maneira que nenhum deles é capaz das mesmas ações e 

das mesmas ideias.  

Por isso, se o grupo de pesquisa se afeta de tristeza com as críticas, as quais 

vêm também de uma condição de tristeza daqueles que as fizeram, ele corre o risco 

de interpretar uma experiência a partir daquilo que não compreende. Quando em 

uma análise tomamos as tristezas como verdades, sem conseguirmos perceber que 

elas nada mais são do que a nossa imaginação a respeito de uma situação que nos 

afeta, permitimos que elas ganhem grande valor, podendo decidir o destino de uma 

experiência. Por isso precisamos seguir o ensinamento de Espinosa de que apenas 

compreendemos uma situação conhecendo suas causas. Neste caso, seria preciso 

compreender a causa da tensão entre os professores que participaram do Eixo TS, 

para não permitir que a experiência acabasse.  

 

                                                                                                                                                                                     
recuperação da memória dos pesquisadores que participaram dos primeiros anos do eixo. A 
realização das entrevistas semi-estruturadas e dos grupos focais. A análise dos dados produzidos na 
etapa anterior e elaboração de textos síntese. Seminários com profissionais e pesquisadores 
convidados. Discussão dos textos já redigidos das análises, com consultores externos.” (CASETTO et 
al., « A investigação da experiência », pp.115-16) 
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O trabalho no Eixo TS visto como um castigo 

Uma das críticas dos professores era a de que se sentiam cobrados a 

participar de um trabalho para o qual não se consideravam prontos ou que não 

consideravam necessário. Esta era uma crítica forte, pois implicava em uma 

desvalorização das atividades deste eixo, reduzindo-as a um encontro de 

decomposição. Por isso, a investigação dos afetos realizada pela pesquisa seria de 

fundamental importância para compreender porque muitos dos participantes sentiam 

este encontro como um castigo:  

Dentre as questões mais concordantes entre os docentes durante o 
grupo focal está a percepção de que o trabalho no eixo TS, por parte 
daqueles docentes que pertencem aos eixos específicos, ocorreria 
às vezes de forma compulsória, ou seja, involuntária e forçada. 
Haveria uma pressão nos eixos específicos para que seus docentes 
assumissem temporariamente as atividades do eixo TS: ‘[...]quando 
eu entrei, as cinco [docentes do eixo específico] tinham que estar, 
era obrigatório, era condição. Não tinha como a TS se articular se as 
cinco docentes do curso não estivessem. E aí, à medida que as 
pessoas foram chegando, as pessoas que não tinham essa 
identificação foram se afastando [...]’ (docente). (CASETTO et al., “O 
Trabalho docente na formação comum”, p.196) 

  

O Eixo TS sendo um dos eixos comuns, contava também com a participação 

de professores dos cursos. A ideia era que as áreas específicas construíssem juntas 

um trabalho comum. No entanto, os professores do eixo específico ficavam 

sobrecarregados ao se envolverem em dois eixos ao mesmo tempo. Além disso, 

muitos deles não se identificavam com a proposta do trabalho comum, não querendo 

fazer parte dela. Os externos ao Eixo TS queixavam-se de serem forçados pelos 

professores deste eixo a participarem desta experiência que, segundo eles, parecia 

desnecessária.  

Diante desta crítica, o grupo de pesquisa precisava batalhar para não perder 

a alegria, quando via se desmanchar esta rede do trabalho comum que estava 

construindo. Por isso para recomeçar a tramar novas saídas, a partir das críticas, o 

grupo chamou consultores externos para ajudá-los a pensar estas questões. Além 

disso, decidiu também apresentar nos fóruns da universidade as análises dos dados 

que se vinha coletando na pesquisa, com o propósito de dialogar com outros 

professores, para levantar mais questões.  

Os professores da pesquisa se propunham a aprender com uma discordância 

acordante, estavam dispostos a enfrentar a contrariedade inicial dos corpos 
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preenchidos por afecções diferentes e contrárias. E isto era possível porque não 

avaliavam os atores deste processo a partir de uma falta, eles olhavam para eles 

como que dizendo com Espinosa: vocês nem sabem do que são capazes e já se 

defendem dizendo não estarem preparados ou não se identificarem com este 

trabalho! O grupo de pesquisa acreditava que poderia haver composições se todos 

se dispusessem a experimentar este trabalho comum, pois eles, de algum modo, 

sabiam que todas as potências singulares convêm, têm algo em comum para 

compartilhar, bastava a elas aprenderem a construir um bom encontro. 

Como dizíamos, com relação à experiência de uma aula, não há papéis pré-

definidos, o lugar do professor e do aluno é construído no encontro. Uma boa aula 

nos ensina a sair de nossos lugares já conhecidos, para experimentarmos novos 

afetos; ensina-nos a sair da busca de um aprendizado pautado em uma finalidade, 

para deixar que a experiência conduza nossos passos; ensine-nos, enfim, a pensar 

e a agir. É assim que os professores da pesquisa viam a proposta do Eixo TS. No 

entanto, a partir da coleta dos dados, eles perceberam que esta concepção de aula, 

de prática de formação, não era compreendida desta mesma maneira por todos. 

Eles começaram a compreender, através das interlocuções que fizeram com 

consultores, nos fóruns e nas reuniões de pesquisa, o modo como as pessoas 

estavam afetadas por este trabalho, passando a vivê-lo como um encontro de 

decomposição.  

 

O não-saber e a invenção 

Um dos motivos das críticas que eles trabalharam em sua análise, era relativo 

a esta aposta na invenção de práticas, defendida pelo Eixo TS. Como todo o corpo 

da formação estava sendo construído, os professores do Eixo TS se ocuparam em 

garantir o trabalho comum numa experiência que seria nova para todos. Mas esta 

proposta produzia medo em alguns professores por não se sentirem preparados 

para este trabalho. Era o medo do não-saber, da falta de conhecimento prévio, já 

que o próprio conhecimento estava sendo construído naquele momento. A proposta 

era a de recomeçar aquilo que cada um já sabe, aquilo que cada um já aprendeu, 

em uma nova prática, em um novo conhecimento, como apontam os professores da 

pesquisa: “[...] parte-se do princípio de que o não-saber é inerente à possibilidade de 

crítica e construção do conhecimento. [...]” (HENZ et al., “Trabalho entreprofissional: 

acerca do comum e a cerca do específico”, p.183) 
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O convite em dar um passo para fora da universidade, em experimentar um 

contato e um trabalho com as populações em seu próprio ambiente de existência, 

envolvia um deslocamento não só físico, mas também um deslocamento daquilo que 

o corpo já sabe, daquilo para o que se está preparado. Neste cenário, alguns 

professores e alunos se sentiam ameaçados, inseguros e reivindicavam proteção, 

queriam realizar aquilo que já estavam acostumados. Além disso, diziam não ter 

nenhum embasamento teórico para trabalhar com a população. Eles gostariam que 

tudo fosse previamente organizado, que os papéis de cada um estivessem bem 

definidos. Os alunos reclamaram muito desta falta de preparo, eles diziam que ao 

visitar as pessoas nas casas ou ao fazer trabalhos com grupos em instituições, nem 

eles nem as pessoas sabiam por qual motivo estavam ali. Parecia que esta proposta 

não tinha nenhuma relação com a profissão para a qual estavam estudando.  

A angústia nascia da vontade de cada aluno de se ver como um profissional 

da saúde, e isto parecia ser possível apenas através de práticas que têm a 

finalidade de torná-los profissionais. Esta preocupação de marcar bem o seu papel 

profissional também é produzida na população, que espera ser atendida por um 

especialista. Isto nos mostra que as funções de quem cuida e de quem é cuidado 

são bem definidas. No entanto, o que estava sendo ignorado por todos estes 

participantes da experiência é que aquilo que decide como se dará o cuidado é o 

próprio encontro. Toda a preparação a priori para atuar como profissional da saúde, 

assim como a condição de paciente, não decide o acolhimento que ocorrerá na 

composição dos corpos. É apenas através da experiência que descobrimos do que 

cada corpo é capaz. Por isso, mesmo a preparação das atividades que os alunos 

realizariam junto aos professores só poderia ser pensada a partir dos afetos que 

aparecessem no encontro com a população.  

Era justamente este território já conhecido dos profissionais de saúde que 

estava sendo problematizado. O convite desta nova experiência era o de sair deste 

território para realizar aquilo que ainda não se sabe fazer. Quando se faz aquilo de 

que já se sabe, não se é capaz de aumentar sua potência, apenas se cumpre um 

papel, responde-se por uma identidade, atua-se como um indivíduo isolado.  

O grupo de pesquisa analisou esta queixa de professores e alunos como 

possivelmente relativa à formação de docentes que está cada vez mais direcionada 

à finalidade da profissão e que, por isso, torna os professores distantes de todo o 

trabalho que fuja a este foco:  
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[...] sabemos que os docentes têm chegado às universidades cada 
vez mais cedo, frutos de uma formação acadêmica determinada por 
orientações ‘definidas precocemente’: iniciação à pesquisa, 
orientações acordadas e vinculadas à pós-graduação e 
principalmente pela valorização e incentivo à pesquisa – com 
publicações rápidas e em grande quantidade – ,recentemente mais 
presente nas universidades do país. (ibid., pp.168-69) 

 

O grupo de pesquisa questiona o quanto o direcionamento cada vez mais 

forte dentro de um trabalho específico não estaria impedindo a capacidade dos 

docentes de serem afetados por outras práticas, por outras maneiras de ver uma 

situação de saúde. Sendo as atividades docentes priorizadas, um trabalho que os 

faça criar ações junto com outros cursos exigiria um deslocamento daquilo que já 

sabem fazer. Podemos dizer, inclusive, que a especialidade das suas áreas é 

convidada a recomeçar em novas questões. No entanto, esta proposta assusta, e 

vemos que o comportamento dos alunos indica o mesmo receio dos professores. Os 

alunos querem obedecer às técnicas, pois acreditam que uma formação profissional 

serve para uma finalidade específica. Nesse sentido, podemos dizer que a 

universidade se torna aquilo que Espinosa temia, ou seja, o impedimento da 

liberdade de pensar. 

Se por um lado, não estamos totalmente rendidos aos cânones retos 
e lisos dos currículos para formação de futuros profissionais, por 
outro, sabemos que, em muitas situações, professores e alunos 
podem compor com a mais conservadora das culturas: ‘[...] a gente 
tentou, mas não deu certo, e aí deu uma sensação de perda no 
grupo, aí o grupo começou a se desentender já nesta época para 
juntar as pessoas, [...] porque tinha o pessoal da educação física e o 
pessoal queria mais focar tudo na educação física, e a gente da 
psicologia, queria trabalhar outra coisa, aspecto social, e esse 
pessoal da nutrição também reclamava muito e o pessoal da TO 
também queria trabalhar outros aspectos.’ (estudante de psicologia) 
(ibid., pp169-70) 

 

Os alunos anunciam seu descontentamento com este tipo de formação que 

sai da chave tradicional. O seu desejo é o de realizar intervenções na área 

específica, mesmo porque, segundo eles, apesar do esforço de trabalhar em um 

grupo com as diferentes áreas, eles não conseguiam se entender. Desta maneira 

para eles o trabalho comum perde o sentido. Neste caso, os alunos falam de um 

lugar de indivíduos isolados em suas áreas que não conseguem encontrar algo de 

comum para estabelecer composição. Isto acontece, pois a finalidade de um 
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trabalho se sobrepõe à experiência vivida, o que os leva a julgar tal experiência 

como aquilo que os impede de fazer o seu trabalho específico.  

O aprendizado proposto pelo Eixo TS não era o de garantir a vivência de 

situações que servissem para aplicar os conhecimentos de uma área específica da 

saúde, muito menos o de proteger os alunos das frustrações que a experiência 

pudesse lhes trazer. O que se propunha aos alunos era um aprendizado dos afetos, 

dos bons e maus encontros, das alegrias e dos medos vividos neste trabalho, para 

que criassem maneiras de resolver uma situação. Apenas assim eles poderiam 

descobrir que no encontro com os colegas de curso e com a população, haveria 

momentos em que os corpos seriam convenientes e outros momentos que não. 

O que o Eixo TS construía era um aprendizado da seleção dos encontros, o 

que os tornaria capazes de chegar a um conhecimento racional, levando-os a evitar 

cada vez mais os encontros com corpos contrários. Eis o trabalho clínico proposto 

por este eixo que através de um trabalho comum permite aos corpos chegar a um 

conhecimento de segundo gênero. Diz Espinosa que: “Durante o tempo em que não 

estamos tomados por afetos que são contrários à nossa natureza, nós temos o 

poder de ordenar e concatenar as afecções do corpo segundo a ordem própria do 

intelecto.” (E, V, Prop. 10) Para isso não é preciso proteger os alunos da 

experiência, deste acaso necessário, que pode trazer tristezas a todos; mas sim de 

fortalecê-los dentro de um trabalho que envolva acolhimento, ou seja, que os 

permita conquistar alegrias, compreender seus encontros e descobrir do que são 

capazes em situações novas.  

Mas alguns docentes não se sentiam capazes de acolher os alunos nestas 

atividades, pois eles mesmos precisavam ser acolhidos, por sofrerem ao enfrentar 

este novo trabalho: 

Para diversos docentes tratar-se-ia de uma experiência nova sair do 
ambiente conhecido em sua formação acadêmica. Esse 
deslocamento foi visto até mesmo como algo doloroso e agressivo, 
em que o docente sentia-se jogado em um campo desconhecido: 
‘Então a ideia de estar nas palafitas não era algo que me era 
agressivo, nunca foi, e eu percebia que para alguns colegas era algo 
muito difícil porque tinha um, acho que por questões de 
personalidade, de estrutura, de forma de trabalho, tinha colegas 
[para] que [m] isso era muito sofrido. O cara está acostumado a ficar 
lá no laboratório e de repente você joga o cara no meio de um campo 
e ele tem que passar segurança para um aluno’. (docente). 
(CASETTO et al., “O Trabalho docente na formação comum”, p.203) 
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Muitos docentes indicavam certo sofrimento ao ter que passar por esta 

experiência, ao ter que estar presente junto aos alunos em campo, visitando as 

pessoas em palafitas, em cortiços, enfim, em lugares nos quais não se sentiam 

seguros. O seu sofrimento se ampliava, especialmente, por não conseguirem 

acolher os alunos em um tipo de trabalho com o qual não sabiam compor. Este 

trabalho fazia com que eles se sentissem privados de certa formação, de certa 

capacidade que não desenvolveram. Por isso insistiam em atuar em uma prática 

com a qual já estavam familiarizados, para cumprir melhor seu papel de professores 

capazes de ensinar os alunos. O que podemos perceber nesta fala é que havia um 

pedido de acolhimento destes professores, que não sabiam experimentar uma 

proposta que lhes exigia demais.  

Esta seria, portanto, a tarefa daqueles que tomavam a frente do Eixo TS, 

como também do grupo de pesquisa. A batalha deste grupo seria a de insistir na 

trama da rede, para que todos os corpos se sentissem parte dela, ou seja, 

aprendessem o quanto eram necessários para manter a trama. Não se tratava de 

desvalorizar a experiência de alguém que tivera uma formação trabalhando em 

laboratório, mas de descobrir junto com estas pessoas do que elas seriam capazes 

em outros contextos. O convite era para que todos vivessem um deslocamento de 

suas referências teóricas para explorar suas próprias potências de pensar.  

O que professores e alunos viviam no Eixo TS era a experiência concreta das 

suas variações afetivas, sendo levados, assim, a olhar para as próprias questões, a 

se perguntar pelos encontros que lhes faziam bem e mal. Não se tratava de passar 

por este trabalho como mais uma tarefa cumprida, pois isto implicaria uma relação 

abstrata, exterior à experiência vivida. Era preciso tomar a postura ética de aprender 

com a experiência o que ela poderia ensiná-los a respeito de sua própria potência. 

O aprendizado está colocado em todos os planos desta experiência. Trata-se 

de aprender a estabelecer relações entre ensino-pesquisa-extensão e de aprender a 

enfrentar o lugar do não saber. Havia um convite para tecer em conjunto com 

professores e alunos uma rede de práticas desconhecida de todos, e nesta rede 

havia vezes que eram os alunos que podiam ensinar algo aos professores, 

convocando-os a descobrirem do que eram capazes numa experiência nova. Alguns 

professores estavam assumindo neste momento as atividades do Eixo TS, pois 

haviam sido recentemente contratados pela instituição. Como eles precisaram 

assumir tais atividades já no terceiro ano curricular, aqueles que seriam seus alunos 
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já haviam passado pelas outras experiências deste eixo nos dois primeiros anos. O 

que ocorria é que estes alunos tinham maior manejo no trabalho do eixo que os 

professores recém-chegados, e isto produzia nestes últimos, muita insegurança: 

Essa insegurança estaria, portanto, relacionada ao deslocamento do 
lugar de saber do docente. Além de deparar-se, pela 
incontrolabilidade das situações, com a insuficiência de seu 
conhecimento, o docente ingressante podia sentir a desconfortável 
experiência de conhecer a prática menos que seus alunos. De fato, 
estudantes disseram sentir-se mais apropriados da vivência do Eixo 
do que os próprios docentes, principalmente os recém-chegados: ‘[...] 
parece que a gente era mais experiente que os professores, porque 
a gente ficou o primeiro e o segundo ano e o professor tinha acabado 
de entrar’ (estudante); ‘[...] avalio assim, eles [os professores] não 
sabem o que é Trabalho em Saúde e não sabem o que é uma equipe 
interdisciplinar, interprofissional [...]’ ( estudante). (ibid., p.204) 

 

Podemos pensar que ouvir o que o aluno tem a dizer, aprender com a prática 

que ele já realizou pode também ser um tipo de acolhimento, pois se está 

desenvolvendo nele a capacidade de ensinar. E este trabalho não indica que aluno e 

professor trocaram de lugar, pois uma experiência docente envolve um mapa afetivo 

diferente daquele do aluno. Então há também acolhimento do aluno pelo docente, 

pois este traz outras ferramentas que ajudam o aluno a levantar questões e construir 

práticas. 

De qualquer maneira o professor não pode sentir que está limitado para 

participar destas atividades, ele precisa ser acolhido pelo grupo de professores que 

está há mais tempo neste eixo, para que se sinta também impregnado desta 

proposta. O que o professor precisa descobrir é o quanto a proposta é instigante e o 

leva a realizar atividades de que não sabia que era capaz. Quando este professor 

afirma a experiência da qual participa, mesmo que aprenda com os alunos um pouco 

do manejo deste trabalho, ele se sentirá mais forte para acolher os alunos e 

enfrentar junto com eles tal empreendimento. 

 

O comum e o específico 

O grupo começava a perceber em sua leitura clínica que a participação dos 

professores do Eixo TS dependia de um convite ligado ao cuidado, para que eles 

não assumissem tal trabalho como uma obrigação, como algo destoante de sua 

atuação específica. O que eles precisavam mostrar era que com este trabalho 

comum, não se pretendia abandonar a especificidade das áreas, mas sim compor 
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com ela. Isto se explica, pois não existe, de fato, uma separação real entre aquilo 

que é o comum e o que é o específico, já que todas as áreas nascem de um mesmo 

“reservatório”, de um mesmo plano virtual de técnicas e saberes, como dizem os 

professores da pesquisa: 

O específico, aqui, aparece separado do comum. No entanto, 
poderíamos pensar o comum como uma espécie de ‘fundo de todo 
mundo’, um reservatório de experimentações, virtualidades, 
produção de saberes, poderes, técnicas e potências que são de 
qualquer um e que, de todo modo, seja qual seja (ou de quem seja), 
ele importa (Agamben, 1993). Após um período de gestação no 
século XIX (Figueiredo, 1994), uma parte desse saber comum – na 
forma da área profissional de psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional, etc – foi como que ‘loteado e privatizado’ 
produzindo cada uma das áreas profissionais na sua pretensa 
autonomia em relação a esse reservatório comum. (HENZ et al., 
“Trabalho entreprofissional: acerca do comum e a cerca do 
específico”, p.181) 
 

A construção de especificidades ao longo do século XIX, delimitando saberes 

para cada tipo de prática profissional permite aos corpos explorarem questões 

dentro de um campo específico de agir e pensar. No entanto, esta separação das 

áreas se fortaleceu em identidades que criaram oposição e disputa entre elas. No 

caso da formação em saúde da UNIFESP – Baixada Santista, que propõe 

reaproximar estas áreas, percebemos que cada Eixo de formação é pensado 

isoladamente por muitos professores, de modo que cada um defende o seu trabalho 

sem pensar na composição com os outros. O que eles esquecem é que se trata de 

uma só formação, e que a busca em garantir um trabalho específico separado das 

outras áreas é, na verdade, um ideal falso de autonomia.   

Como Espinosa já nos mostrou, esta atitude é abstrata, pois se propõe a 

aplicar um conhecimento, cumprir uma função que só compete ao indivíduo. Com 

isso apenas se define uma identidade profissional que existe separada das outras. 

Mas enquanto formos partes separadas na natureza, não conseguiremos aumentar 

a nossa força, é apenas enquanto partes comuns que de fato agimos, expressamos 

uma prática profissional concretamente. Por isso dizemos que todas as áreas falam 

de um mesmo lugar, que é o lugar de um aprendizado de formações profissionais, 

da tarefa clínica e racional de fazer composições afetivas. 

Mas muitos professores não se viam falando de um lugar comum de 

composição e, por isso, decidiram sair do Eixo TS, fazendo críticas a esta proposta 

que acreditavam colocar em risco a especificidade de sua área. O grupo de 
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pesquisa estava afetado por este movimento de evasão do Eixo TS e começou a 

pensar se não estaria, por conta das exigências que o eixo demandava, afastando 

alguns professores deste trabalho. Havia um afeto de tristeza, vindo destes 

enfrentamentos. No entanto, é preciso considerar que era inevitável que os modos 

de pensar fossem contrários em alguns momentos, que nem sempre seria possível 

garantir uma composição. Portanto, cada vez que estes acontecimentos vinham 

desmanchar a rede de composição deste trabalho, era preciso avaliar como 

necessários estes encontros, entendendo que a saída de alguns professores fazia 

parte do processo.  

Podemos dizer que, naquele momento, o que ocorria é que os mapas afetivos 

não eram convenientes, pois os interesses dos professores não eram os mesmos. 

De qualquer modo isto não quer dizer que o grupo devesse aceitar que os interesses 

fossem diferentes, pois a causa pela qual todos se envolveram no processo deveria 

ser a mesma, qual seja: garantir uma experiência entre áreas. No entanto, como 

esta tarefa não estava sendo fácil, o grupo de pesquisa precisou avaliar o motivo 

dos embates, até para conseguir acolher de outra maneira os novos professores que 

participariam do Eixo TS. 

O grande desafio era o de conservar a diferença dos corpos que compõem 

uma formação, desviando continuamente do julgamento, da violência da 

interpretação dos modos de agir e pensar. Já falamos no capítulo anterior a respeito 

desta violência em interpretar o agir do autista. No caso da análise da pesquisa, o 

que se chamou de violência estava ligado ao trabalho compulsório atribuído ao eixo, 

à substituição das especificidades pelo trabalho comum entre as áreas, à exposição 

dos alunos a situações perigosas, fora da universidade. 

Neste caso, a crítica que vem pelo argumento da violência é quase o contrário 

do que dizíamos no capítulo anterior. Aqui, a ideia de violência está ligada a um 

sofrimento dos professores que se sentem enfraquecidos por esta prática. No 

entanto, é importante considerar que esta queixa não está separada de um 

ressentimento por se sentirem impedidos de se ocupar mais da sua especificidade. 

O convite a um trabalho comum, que implicava em uma exposição a uma situação 

nova, talvez tenha sido feito com certa insistência, vale dizer, necessária, para que 

os professores sentissem o quanto o lugar isolado de uma carreira docente pode 

reduzir o seu poder de afetar e serem afetados. Sendo assim, quando se atribui a 
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este convite uma violência, somos levados a pensar que se trata de um julgamento 

daqueles que não são capazes de compreender a proposta do Eixo TS.  

 

Uma questão de tempo de dedicação 

O grupo percebeu que esta questão da violência poderia estar ligada a uma 

queixa da falta de tempo para realizar o trabalho mais importante, que era aquele da 

área específica. Havia um argumento de que o trabalho comum roubava tempo do 

cuidado com a técnica específica, pois se tratava de uma formação ampliada dentro 

da própria formação específica. Deste modo, o trabalho desenvolvido no Eixo TS 

impedia que se dedicasse um tempo da docência às demandas de produção e 

publicação acadêmicas. Na verdade o comum estava ocupando o tempo que era 

totalmente dedicado ao específico, segundo aquele modelo de formação em que as 

áreas estão separadas.  

Alunos e professores queixavam-se de que o Eixo TS exigia muito tempo de 

dedicação. Os alunos se ocupavam com muitos encontros coletivos para preparar as 

atividades a serem realizadas com a população, os professores tinham muitas 

reuniões para decidir quais estratégias seriam adotadas ao longo do trabalho. Enfim, 

podemos dizer que o incômodo era com a experimentação de ações coletivas nunca 

antes vividas. No entanto, é importante salientar que estas críticas da falta de tempo 

também estão ligadas a um ideal de funcionamento de um trabalho. Certamente a 

impossibilidade de construir melhor a experiência era um sinalizador que exigia uma 

nova composição entre estudantes e professores, mas esta nova composição, não 

necessariamente estaria ligada a um aumento do número de horas dedicadas a este 

trabalho. Tratava-se de acolher o que era possível fazer nestas condições, sem 

comparar como as ações se faria em outras situações em um tempo diferente. A 

questão era muito mais descobrir o que se pode neste tempo, do que qual seria o 

tempo necessário para se fazer o que se tem que fazer. É a mesma relação da 

experiência do corpo: o que um corpo pode neste momento, quais são as afecções 

que o preenchem agora, de modo que outras não o possam preencher dentro desta 

conexão. 

A questão do tempo e a ideia de não estar preparado marcam a discussão 

sobre a falta, nos levando a começar a pergunta pelo que somos incapazes. Mas é 

preciso lembrar que nada nos falta, já somos capazes enquanto somos indivíduos 

que agem e pensam. Os indivíduos quando estabelecem composição em um grupo 
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interprofissional são mais capazes de construir ações e de se fortalecer do que 

quando estão isolados. Por isso a crítica quanto à violência, quanto ao problema da 

falta de tempo, pode ser uma crítica que apenas faz enfraquecer ou tenta romper 

com a composição entre as áreas. Diz Espinosa, como vimos anteriormente, que 

aqueles que vivem de críticas são danosos a si mesmos e aos outros. Portanto, 

precisamos estar sempre atentos a estas opiniões, estas interpretações que não 

explicam uma experiência, e que apenas nos fazem perder o plano comum de 

composição. 

Em meio a estas disputas quanto a uma dedicação maior dos professores a 

sua área ou ao eixo comum, aparece um argumento de que no próprio eixo 

específico já se realizava a proposta do campus de focar num trabalho 

interprofissional, pois esta proposta já estaria operando no próprio corpo dos 

professores: 

Alguns professores afirmaram que a formação para o trabalho em 
equipe interprofissional não é exclusividade da proposta do eixo TS, 
pois mesmo nos eixos específicos ou na formação tradicional pode-
se trabalhar essa questão: [...] a gente tem internamente a ideia do 
que é fazer um trabalho inter [...]. Acho que o inter tem que ser uma 
coisa que você internalizou, é um jeito de falar, é um jeito de acessar 
um colega, um profissional (docente). (ibid., p.175)  

 

A prática do Eixo TS, tendo assumido este trabalho interprofissional tanto em 

sala de aula quanto em campo, muitas vezes respondia pelo lugar da realização 

deste tipo de formação. De qualquer maneira, o trabalho com turmas mistas, ocorria 

em três eixos comuns e alguns professores do eixo específico consideravam que 

também faziam este trabalho interprofissional, pois eles já tinham internalizado tal 

proposta, de modo que ela aparecia em suas aulas, em suas atividades. Entretanto, 

o que aparece com força no caso do Eixo TS é que nesta prática, o interprofissional, 

que já vimos ser pensado pelo grupo como um entreprofissões, ganha um aspecto 

diferente daquele que entende um trabalho conjunto ou de diálogo entre áreas 

distintas. No Eixo TS este trabalho interprofissional é um trabalho comum que pode 

ser pensado como um trabalho de construção de uma rede, em que há acolhimento 

entre as áreas e consequentemente, fortalecimento de cada área em particular. 

Nesse sentido diríamos que ele não se limita a algo que pode ser internalizado por 

um professor e aplicado em suas atividades isoladas. 
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Este trabalho comum nos faz questionar todos os âmbitos da vida docente 

naquilo que ela tem de isolada e que a torna mais frágil para lidar com situações 

novas. A prática docente é pautada numa tríade de ensino-pesquisa-extensão e há 

incentivos para que cada professor se desenvolva e atue em cada uma destas 

áreas. No entanto, as exigências de horas de trabalho com a graduação poderia 

prejudicar sua dedicação aos outros dois vetores de sua profissão, como aparece 

claramente na queixa de alguns professores da UNIFESP: 

 Uma das principais queixas dos docentes quanto a participar do 
cotidiano do eixo TS diz respeito ao envolvimento exigido, que 
dificultaria o investimento e a participação nas demais atividades 
acadêmicas: ‘[...] quem pegou TS na época acabou se sacrificando 
com pesquisas e extensão. Era só dando aula, só graduação, não 
sobrava mais tempo para nada. [...] Porque se você não faz pesquisa 
você não tem recurso, se você não faz extensão você não faz 
pesquisa. E se você fica na TS você só faz graduação. E como é que 
fica o docente? Vai estagnar a carreira?’ (docente). (CASETTO et al., 
“O Trabalho docente na formação comum”, p.199) 
 

O que fica claro é que esta experiência inovadora exige uma grande 

dedicação por parte dos professores, fazendo-os se reorganizarem e mudarem os 

hábitos de trabalho que tinham. A queixa, o incômodo por serem impedidos de 

realizar pesquisa e extensão, poderia indicar que a experiência do Eixo TS é um 

mau encontro, por diminuir a capacidade produtiva destes professores, alocando-os 

num trabalho reduzido à graduação. No entanto, é interessante avaliar o quanto este 

rearranjo dos modos de agir e pensar a docência poderia fortalecê-los. Se a 

experiência vivida no Eixo TS consegue criar uma rede, esta rede pode se estender 

para as outras práticas docentes. A questão está na diferença de tomar as práticas 

como contrárias e opostas, em que uma impede a outra de ocorrer, e pensar nas 

práticas como comuns, ou seja, em que uma se fortalece quando estabelece uma 

ajuda mútua com a outra. Nesse sentido, ensino, pesquisa e extensão poderiam ser 

pensados como convenientes de acordo com o que cada professor pode realizar 

dentro de cada um deles. A sobrecarga do ensino é pensada pelo numero de horas 

e de atividades que ela envolve, mas se esta experiência de ensino for pensada 

naquilo que ela ajuda a disparar de ações e questões para pesquisa e extensão, ela 

não seria mais um vetor que se sobrepõem aos outros vetores da vida acadêmica. 

De certo modo, podemos dizer que este desconforto dos professores com o 

tempo, nos leva a pensar se este tempo, que eles acreditam ser bem aproveitado 

com tarefas acadêmicas, aumenta sua potência ou apenas lhes traz alegrias 
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indiretas de compensação como prêmios, reconhecimento, bolsas de pesquisa. Por 

isso, o grupo a que estamos nos referindo se pergunta quanto a que tempo os 

professores estariam dispostos a dedicar à “arte da clínica”: 

[...] numa instituição universitária em que o poder é verticalizado, as 
pesquisas e as publicações são priorizadas, as carreiras individuais 
estimuladas, o modelo do Eixo TS, que dispende tempo generoso 
com o ensino da graduação, que enfatiza a arte da clínica mais do 
que a aplicação de protocolos, que estimula as ações de equipe e 
grupais, tende a produzir tensões. O principal destas tensões, porém, 
parece não ocorrer no âmbito de suas instâncias acadêmicas 
(departamentos, cursos, comissões, eixos), do que poderia gerar 
impasses frontais persistentes, e sim no âmbito do docente: as 
demandas com as quais tem que lidar, os conflitos com que tem de 
se haver, as pressões que tem de suportar. É ele que tem de 
distribuir seu tempo, fazer escolhas, e arcar com as consequências 
dela [...] (ibid., pp.187-88) 

 

Este grupo observa que uma experiência que enfatiza a arte da clínica pode 

provocar tensões, não apenas porque seria o caminho mais difícil por demandar 

muito mais envolvimento do que uma atividade protocolar, mas também porque é o 

aprendizado de uma experiência clínica tanto para alunos quanto para os próprios 

professores. Estes também são tomados por novas questões e precisam se haver 

com as escolhas que vem fazendo como, por exemplo, a de se dedicarem em 

construir uma carreira individual.  

Pensando em todos estes aspectos de uma violência contra o corpo do 

professor, percebe-se que enquanto as formações forem demasiado habituadas a 

cumprir funções acadêmicas e focar na especialidade de uma profissão, o convite 

para uma experimentação de sua área em outros âmbitos, com leituras outras, 

reuniões, supervisões e trabalhos em campo, como é a proposta da TS, se torna 

inviável. É assim que a burocracia consome um corpo fazendo com que ele aja no 

mínimo do que ele pode. E é justamente neste aspecto que cabe a clássica frase de 

Espinosa que diz que os homens lutam pela sua servidão como se fosse pela sua 

liberdade82 (ESPINOSA, Tratado Teológico Político, p.8), pois são incapazes de ver 

que o trabalho que realizam impede a efetuação da sua própria potência.  

                                                           
82

 Esta conhecida frase de Espinosa aparece no Prefácio do Tratado Teológico-Político, onde ele se 
refere à tirania do regime monárquico que faz com que os homens ajam deste modo: "Se, 
efetivamente, o grande segredo do regime monárquico e aquilo que acima de tudo lhe interessa é 
manter os homens enganados e disfarçar, sob o especioso nome de religião, o medo em que devem 
ser contidos para que combatam pela servidão como se fosse pela salvação [...]" (ESPINOSA, B., 
Tratado Teológico-Político, tr. br., intr. e notas de Diogo Pires Aurélio. 2ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008, p.8). 
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O grupo de pesquisa ao avaliar a importância do Eixo TS no desenvolvimento 

da capacidade de formação de professores e alunos mostra que esta necessidade 

de escolher entre o Eixo TS e as atividades vinculadas à carreira, às pesquisas 

individuais e publicações, é uma escolha falsa. Um dos aspectos que pode ser 

conquistado nesta experiência da TS é justamente o de lutar, não contra as práticas 

específicas das profissões, mas sim contra a escravidão docente, a burocracia, que 

impede que uma formação clínica ocupada com a busca de uma liberdade de 

pensar e de agir, através de um saber comum, possa ocorrer:  

Os atos exclusivos, identificados com determinada técnica ou 
protocolos parecem ser o último bastião da certeza clínica e do 
pertencimento profissional. Essa pretensa segurança, garantida pela 
especificidade, é mais valorizada do que uma formação baseada na 
construção de um saber comum com todas as incertezas que pode 
produzir. Neste sentido, o saber técnico emerge como recurso de 
diferenciação entre específico e comum, funcionando como anteparo 
de proteção dos territórios das especialidades, oferecendo uma 
espécie de barricada, uma trincheira protecionista às profissões. 
Tudo o que não cabe aí pode ser entendido como um saber vago 
e/ou para a vida. (HENZ et al. “Trabalho entreprofissional: acerca do 
comum e a cerca do específico”, p.180) 
 

Aprendizado para a vida 

O grupo vê na proposta do Eixo TS um modo de atravessar estas trincheiras, 

de romper com as separações entre as áreas de formação, garantindo este plano 

comum de composição anterior às delimitações das áreas. Romper também com a 

falsa ideia de uma separação entre profissão e vida. Nos dados recolhidos pela 

pesquisa, em vários momentos, alunos e professores relacionavam a experiência do 

Eixo TS a um aprendizado para a vida. Como já comentamos acima, esta é uma 

ideia abstrata que vê na formação um conjunto de práticas com a finalidade de 

demarcar um território específico. No entanto, estamos falando aqui, junto a este 

grupo de pesquisa, de uma formação de mapas afetivos, de aprender a agir com as 

alegrias e tristezas. Este agir diz respeito à expressão de uma potência e não ao ato 

de um indivíduo consciente que cumpre com uma função. Mas o que muitos alunos 

e professores não compreendem é que o valor dado à experiência diz respeito a um 

modo de viver e não apenas de atuar profissionalmente. Como diz o grupo de 

pesquisa, a experiência da TS: 

Também surge como oportunidade de amadurecimento, de 
‘desenvolvimento pessoal’, de experimentação com “a vida como ela 
é com suas dores e alegrias”, de saber os limites da atuação 
profissional, de encontro com os medos, etc. Alguns estudantes 
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concebem as experiências do eixo TS ‘apenas como’ uma formação 
para a vida, e não para a profissão. Isso nos propõe de imediato, 
outra questão: isso seria ruim, indesejável? E outra mais: o 
aprendizado pela experiência de dores, alegrias, limites e medos 
estariam fora do campo de saberes profissionais? A partir de alguns 
enunciados, podemos compreender que tais experiências nem 
sempre são entendidas como valiosas para a atuação profissional e 
a mesma ideia emerge nas entrevistas com os docentes. Parece que 
o valor está colocado na especificidade, na identidade profissional, 
no ato exclusivo. (ibid., p.180) 

 

O encontro dos alunos com dores e alegrias faz parte de uma experimentação 

que forma mais do que profissionais da saúde, forma clínicos. É através destes 

encontros que eles podem aprender a respeito de seus afetos. No entanto, atribui-se 

a esta experiência uma violência por expor o aluno a situações de tristeza, em que 

lidam com casos que não conseguem acolher e por isso saem frustrados do 

trabalho. Mas era justamente este aprendizado que se buscava, o qual envolvia 

tatear uma prática e descobrir o que nela não funciona.   

De qualquer maneira isto não quer dizer que o sofrimento é necessário em 

uma formação profissional. Não é a relação de decomposição que está sendo 

defendida, mas o aprendizado de que há corpos contrários se encontrando e, 

consequentemente, há maus encontros. É preciso compreender pela experiência 

que há situações que, em determinado momento, somos incapazes de resolver. 

Este é um aprendizado clínico e não uma batalha que dará algum prêmio no final.  

Nos dados coletados pela pesquisa, os alunos dizem que apenas mais tarde 

conseguiram compreender a necessidade e importância da experiência no Eixo TS. 

Isto se explica, pois muitas vezes são necessários novos encontros alegres para 

poder compreender as experiências tristes. Quando eles experimentaram uma 

alegria mais forte no estágio de final de curso, eles puderam compreender e 

valorizar a experiência que viveram no Eixo TS. 

 

A experiência do estágio – digerir o processo 

‘Vivenciamos no TS uma formação interdisciplinar que é diferente da 
formação mais tradicional. Hoje no estágio percebo que precisaria ter 
mais profissionais para trabalhar junto. O TS contribuiu para o olhar, 
o escutar, ensinou técnicas e metodologias de trabalho que servem 
muito hoje no estágio (estudante de educação física). Agora tenho a 
cabeça muito diferente em muitas coisas. Fui adquirindo jogo de 
cintura, aprendendo a pensar opções para sair de situações que não 
são as adequadas. Tenho uma cabeça diferente para lidar com o 
paciente e também com outras pessoas. [...] Quando a gente está no 
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hospital ou outros lugares, parece ser a mesma população e aí é 
importante já ter estado lá (estudante de fisioterapia)’. (CAPOZZOLO 
et al., “Movimentos de constituição do Eixo Trabalho em Saúde”, 
pp.110-11) 

 

Aqueles alunos que um dia criticaram a experiência em campo – por se 

sentirem inseguros quanto à indefinição do que seria realizado neste trabalho e 

também pela violência própria à região onde atuavam – perceberam um tempo 

depois, o quanto foi importante esta vivência. Isto mostra que através de outra 

situação, como esta do estágio, é possível compreender um afeto vivido 

anteriormente. É deste modo que se aprende a mudar de afeto. Por isso, nesta 

experiência em que os alunos estavam ansiosos por recorrer a modelos, a teorias e 

técnicas, era preciso aguentar um pouquinho mais para que um novo encontro os 

permitisse compreender os afetos que estavam vivendo.  

Respeitando este tempo eles conseguiriam avaliar o quanto havia de 

ressentimento quando diziam se sentir agredidos por tal prática e impedidos de 

marcar a identidade das suas profissões. Eles usavam de um argumento moral, 

culpando a experiência. Chegaram até mesmo a fazer um abaixo-assinado para não 

participarem das atividades do Eixo TS. Eis um tipo de alegria tirânica, de submeter 

o outro a pagar pela ação que lhes causou tristezas. Mas no estágio, eles 

perceberam que estavam enganados quanto a esta experiência, pela qual 

aprenderam a explorar a sua criatividade, e encontrar saídas em situações 

inesperadas.  

O grupo de pesquisa dizia em uma citação acima que, na busca pela 

especificidade, todo o resto que não cabe nela é “entendido como um saber vago 

e/ou para a vida”. Deligny também se ocupa desta questão dizendo que temos o 

desafio de não submeter uma experiência a um projeto pensado, pois este pode 

destruir tudo aquilo que ele não é capaz de absorver, ou seja, tudo que de 

imprevisto aparecer. Este autor nos faz perguntar se somos capazes de respeitar 

esta vizinhança dos imprevistos, disto que nos escapa num encontro, que é decisivo 

para que possamos vivê-lo: 

[...] o projeto pensado absorve tudo e, aquilo que ele não pode 
absorver, ele destrói como sendo algo de inoportuno. Se, graças a 
esta prática de traçar os trajetos aparece o aracnóideo das linhas de 
errância que são traçados de trajetos dos meninos, cujo projeto nos 
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escapa, será que seremos capazes de respeitar, como é de se 
esperar, esta vizinhança?83  (DELIGNY, L’arachnéen, p.33) 
 

Junto ao não-saber necessário a uma experiência de formação há também 

um não-querer. É um convite para convivermos com a vizinhança desta não 

finalidade, deste agir que é a própria vida, a natureza, e que aparece nos trajetos 

dos meninos e nos escapa, como diz Deligny. Este “saber para a vida” é, na 

verdade, o único aprendizado possível. A formação profissional é apenas uma das 

variações afetivas deste saber. Muitos alunos pareciam intuir que estavam 

aprendendo alguma coisa, quando diziam que mesmo vivendo a angústia de sentir 

que não estavam fazendo nada, ou que estavam agindo para nada, percebiam que 

alguma coisa acontecia. O que eles contam é que no final dos encontros com a 

população, eles recebiam um agradecimento. Esta população não se dizia curada, 

mas se sentia atendida, acolhida. Enfim, era pela presença dos alunos, pelos afetos 

vividos nos encontros que se produziam muitas formas de saúde. Dizemos, 

inclusive, que estes alunos eram por vezes muito tocados pelas experiências que 

viviam, pois este agir sem finalidade permitia que algo de inesperado acontecesse.  

Um exemplo desta experiência aparece em uma das atividades que envolvia 

construir narrativas com as pessoas atendidas. O interessante é que este dispositivo 

da narrativa envolve um acolhimento de uma história de vida, não se resumindo a 

uma mera transcrição de fatos marcantes. Os alunos escrevem, talvez sem o saber, 

a partir do modo pelo qual são afetados por um caso, mudando seus modos de 

sentir e pensar a partir da composição que estabelecem com a pessoa. Uma aluna 

conta a respeito das visitas que ela fizera, junto com outra colega, a casa de uma 

senhora, e do que aconteceu no último dia de visita quando elas leriam para essa 

senhora a narrativa que teceram: 

‘[...] chegamos na casa da D. J. para ler sua narrativa. Era uma 
história de superação de dificuldades para cuidar de sua filha que 
tinha paralisia cerebral. Ela nos recebeu dizendo que estava indo ao 
pronto-socorro, pois sentia uma dor forte no peito desde que 
acordou. Dissemos que retornaríamos outro dia para fazer a leitura, 
mas ela insistiu para que lêssemos naquele momento. À medida que 
íamos lendo, D. J. se emocionava e chorava. Quando terminamos 
ela disse: ‘Eu não sabia que era tão forte assim [...] e minha dor no 
peito passou [...] acho que não preciso ir mais para o pronto-socorro’ 

                                                           
83

 “[…] le projet pensé absorbe tout et ce qu’il ne peut pas absorber, il le détruit comme inopportun. Si, 
grâce à cette pratique de tracer les trajets apparaît l’arachnéen des lignes d’erre qui sont traces des 
trajets des gamins dont le projet nous échappe, allons-nous être capables de respecter comme il 
convient ce voisinage?»  
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– nos marcou muito, foi muito forte mesmo (estudante de terapia 
ocupacional)’. (CAPOZZOLO et al. “Movimentos de constituição do 
eixo Trabalho em Saúde”, p. 90) 
 

Estas estudantes se vêem surpreendidas por uma situação através da qual 

aprendem o quanto são capazes de fazer um acolhimento clínico. Em poucas visitas 

que fizeram a D.J., podemos dizer que elas estabeleceram um encontro de 

composição com esta senhora. As visitas e a disponibilidade em ouvi-la, já permitia 

uma boa relação de cuidado. No entanto, algo de inesperado ocorre na última visita. 

No momento da leitura da narrativa, D.J se emociona. Esta senhora sente uma forte 

alegria por perceber o quanto aquelas meninas se afetaram pela sua situação, ou 

seja, o quanto elas a acolheram em sua singularidade. Naquele encontro, quando as 

meninas devolvem a D.J. sua experiência de vida, através da narrativa, elas 

mostram que compreenderam D.J. naquilo de que ela é capaz; compreenderam o 

que há de mais importante em um indivíduo – a sua essência singular, como diria 

Espinosa. A vida sofrida, as tristezas que afetam D.J. e que a fazem sentir uma dor 

no peito, tornam-se menores, quando, pela narrativa das meninas, ela descobre que 

é capaz de ser afetada de muitas outras maneiras. Ela se emociona quando 

redescobre a sua força, e a dor no peito se dissipa. Apenas esta alegria forte poderia 

mudar um afeto de tristeza, e era preciso um encontro clínico como este para que 

ela aparecesse.  

Assim dizemos que, em um trabalho comum em campo, as estudantes vivem 

uma experiência de formação muito mais decisiva em suas vidas do que o 

aprendizado de uma técnica. Elas experimentam uma alegria ativa que as faz 

aprender algo a respeito de si mesmas, a respeito de sua capacidade de ouvir, de 

estar junto, de acolher. É isto o que chamamos de experimentar a própria potência 

de agir e de pensar. 

Neste caso, podemos perceber que toda a falta de preparo, o medo de não 

saber como atuar, são superados pela simples capacidade dos corpos de 

estabelecerem composição. Por isso dizemos que é apenas tateando com timidez, 

passando pelo ridículo que se pode compor uma beleza, que se forma clínicos, 

profissionais de saúde. Os constrangimentos de uma experiência acadêmica, 

docente, de pesquisa e extensão, assim como qualquer experiência de vida nos 

ensinam a inventar nossos truques, a aprender a respeito de nossa própria potência. 
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Esta experiência das alunas afetou bastante a maioria dos professores que 

estavam participando desta atividade nova criada pelo Eixo TS e foi decisiva para 

que se continuasse apostando nesta proposta. Neste exemplo, vemos a afirmação 

de um trabalho comum pelo qual as áreas se tornam mais fortes. Isto fez com que 

os professores insistissem em compor o Eixo TS com professores das diferentes 

áreas, evitando que ele tivesse um enfoque específico em saúde coletiva. A ideia 

era manter a mistura de professores de todos os cursos do campus, que tivessem 

formações bastante distintas, para que, mesmo em meio às tensões, as linhas de 

errância, os traçados se fizessem.  

Os professores também poderiam viver este encontro entre potências, 

quando aprendessem a estabelecer composições com as diferenças teórico-práticas 

das áreas. No entanto, a composição entre o grupo de professores que atuava no 

Eixo TS, não estava sendo alcançada. Houve um momento em que esta proposta, 

que afirmava os diferentes modos de pensar trabalhando juntos, quase se 

desmanchou. Como vimos, muitos professores estavam mais interessados em se 

ocupar da carreira profissional, dos trabalhos de laboratório, da dedicação à 

pesquisa. Isso levou o grupo a pensar que seria melhor lançar editais de concursos 

específicos para o Eixo TS, com enfoque em saúde pública, para que tivessem com 

quem realizar o trabalho. O problema desta escolha é que o desafio de compor com 

formações muito diferentes seria abandonado: 

A dificuldade para conseguir a participação voluntária dos docentes 
seria tão grande que a estratégia de se lançar editais de concurso 
específicos para o trabalho no eixo TS passou a ser comum. Para 
um dos docentes, inclusive, isso seria legítimo e adequado, uma vez 
que se permitiria o ingresso de professores identificados e dispostos 
a construir esta proposta: ‘[...] se você olhar os editais, a dificuldade 
de envolver os docentes em TS é tão grande, que isso está sendo 
imposto no edital. E eu acho que isso é um ponto que faz a gente 
parar para pensar: por que será que a gente tem que colocar no 
edital que o docente que está vindo vai para o TS? Isso é um sinal de 
que as pessoas não estão querendo se envolver? [...] acho que a 
idéia de um concurso para a TS [...] a pessoa que vem, ela já vem 
sabendo como é que funciona. Ela já tem um perfil para isso; 
dificilmente vai se inscrever num concurso para TS alguém que ficou 
a vida inteira dentro de um laboratório só fazendo trabalho teórico; 
geralmente alguém que já está envolvido na saúde pública, de 
alguma forma. (docente)’. (CASETTO et al., “O Trabalho docente na 
formação em comum”, pp.200-201) 
 

Acontece de alguém que tem uma formação centrada em trabalhos de 

laboratório, fazendo pesquisa teórica, não conseguir trabalhar em uma proposta 
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mais focada na prática. Talvez um trabalho predominantemente teórico nos distancie 

de alguma experiência comum que o explique, mas ele está sempre ligado a uma 

experiência, pois se assim não for, ele ganha o plano da abstração e da 

transcendência. Certamente o que estava em questão para o grupo, na busca de 

novos professores para compor o Eixo, não era de opor uma experiência teórica a 

uma experiência prática; mesmo porque, para eles estes dois campos estão 

imbricados, ou seja, eles entendem que é na própria prática que se desenvolve uma 

teoria, e esta também é a expressão de questões surgidas em uma prática. Mas, o 

que estava em jogo para o grupo era que, de acordo com a formação acadêmica, 

alguns professores poderiam dar menor valor à experiência em campo. 

Quando avaliamos os professores entre aqueles mais ligados a um trabalho 

prático, em campo, e aqueles que se concentram mais em um trabalho teórico, ou 

em um trabalho prático controlado, como é o caso das experiências de laboratório, 

precisamos ter o cuidado de não classificá-los em identidades a partir disso. O 

enfoque maior do seu trabalho não explica a sua capacidade de pensar e agir. 

Certamente, a sua formação indica aquilo que mais preenche seu mapa afetivo, mas 

isto não quer dizer que em uma nova situação ele não possa refazer este mapa. Por 

isso, quando buscamos selecionar os corpos com os quais podemos nos compor, 

isto não quer dizer que estes corpos sejam iguais ao nosso, isto é, sigam o mesmo 

referencial teórico ou tenham a mesma formação. O Eixo TS não se propôs estar 

focado dentro de uma identidade como a de um eixo de saúde pública, tampouco se 

propôs a constituir um grupo de pessoas que pensassem da mesma maneira, pois 

não pretendia se tornar um grupo fechado. A intenção era a de construir um trabalho 

comum levando em conta a diferença das potências atuais que se ligam nesta 

proposta de formação. Da perspectiva da filosofia de Espinosa dizemos que este 

estranhamento inicial com as diferentes formas que os professores têm de pensar tal 

experiência, desaparece à medida que eles aprendem a se tornar parte comum. 

Portanto, quando se pensa nos corpos com os quais o grupo gostaria de 

desenvolver um trabalho, é preciso considerar todos aqueles com quem há algum 

tipo de composição. Quanto mais partirmos de uma alegria, quanto mais formos 

parte comum, mais compreendemos a diversidade de modos de pensar e agir. É 

preciso dizer que este era um desafio constante, já que havia muitos encontros de 

decomposição, enfraquecendo as alianças entre os professores. Mas, o caminho 

para conquistar a alegria seria através do entusiasmo dos professores que 



150 

 

investiram nas invenções coletivas desta proposta do eixo. Este entusiasmo é o que 

enfrentaria os acidentes, as resistências e que evitaria o julgamento das formações 

e experiências anteriores presentes nos currículos dos professores. 

Portanto, este trabalho de acolhimento clínico se fazia tanto no encontro entre 

professores quanto no encontro entre alunos. E, muitas vezes, as boas experiências 

dos alunos é que serviam de disparador para unir os professores. Podemos, 

inclusive, dizer que os alunos, por ainda não estarem tão marcados pelas áreas 

específicas aprenderam primeiro a traçar a rede comum, a superar o estranhamento 

inicial do trabalho com as cinco áreas profissionais. Quando acompanhamos seus 

trajetos afetivos, desde as primeiras experiências de campo, ao longo dos três 

primeiros anos do curso, até o final da sua formação no estágio específico de área, 

percebemos o quanto eles puderam acolher seu próprio processo e aprender algo 

mais do que uma especialidade profissional.  

 

O caráter político desta experiência e a sua condição de intercessor 

A dificuldade para todos os atores envolvidos nesta proposta era a de sair da 

servidão, de uma condição passiva que não compreende os encontros vividos, para 

a liberdade de viverem aquilo de que eram capazes. Não seria simples abandonar 

estas alegrias indiretas de compensação, vinda dos méritos, do diploma, das bolsas 

de pesquisa, para se experimentarem numa alegria verdadeira de um agir para 

nada. 

Desde o primeiro dia de aula, desde o início da construção do projeto 

inovador dos cursos de saúde da UNIFESP – Baixada Santista, partimos de uma 

perfeição, nem a aula-disciplina, nem a universidade está privada de algo, a sua 

existência como um espaço que aproxima indivíduos para pensarem juntos é tão 

perfeita quanto pode ser em função dos corpos que a constituem. Mas será que a 

busca de aperfeiçoar seus currículos, de buscar melhores condições de trabalho, de 

mudar o conteúdo da disciplina, de terminar um curso não seria a finalidade última 

que alunos e professores buscam nestas instituições acadêmicas? Não, mesmo que 

o diploma, a finalização de um curso tenha a sua importância, a experiência de uma 

formação não se reduz a isso. Diríamos com Deligny que a própria instituição, que 

se torna um espaço para o encontro de corpos, existe como um pretexto para se 

viver uma experiência clínica de formar rede e experimentar um conhecimento 

racional e intuitivo.  
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Por mais que Espinosa não vislumbrasse o meio acadêmico como um espaço 

de encontros em que se pode experimentar uma liberdade de pensar e de agir, o 

que esta experiência nos mostra é que é sim possível, fazer deste meio um pretexto 

para aprender a respeito do que somos capazes. Certamente a luta para conquistar 

esta liberdade é constante, pois como vimos os corpos podem estar excessivamente 

tomados por relações burocráticas, por medos, blindados com técnicas, ressentidos. 

No entanto, é possível insistir na trama da rede, nas composições afetivas, em 

novas questões e problemas que façam alunos e professores reinventarem a sua 

própria área de saber. Cada vez que esta formação conseguir percorrer os trajetos e 

afetos, ela acessa um plano comum de composição produzindo indivíduos mais 

fortes, uma ajuda mútua entre clínicos. 

Os alunos sentiram a intensidade desta formação quando foram trabalhar 

com equipes de saúde no estágio e quando começaram a atuar, já formados, em 

diferentes instituições. Eles perceberam que, na maioria delas, os grupos eram 

formados de indivíduos isolados, de maneira que não havia um trabalho comum. A 

princípio, eles sentiram falta de trabalhar com os colegas com quem já sabiam 

estabelecer composição, no entanto, o seu desafio era o de, enquanto clínicos, 

construírem este trabalho comum em cada lugar que estivessem, estendendo esta 

rede por todos os lados. O que eles não poderiam fazer era se acomodarem em 

uma familiarização institucional como um único lugar onde este encontro fosse 

possível. Dizem os professores da pesquisa: “Há uma espécie de familiarização da 

aposta ética, clínica e conceitual do trabalho em equipe e surge um efeito 

indesejável: os estudantes têm dificuldade de lidar com as equipes dos serviços, que 

são desconhecidas e funcionam de outra maneira. [...]” (HENZ et al., “Trabalho 

entreprofissional: acerca do comum e a cerca do específico”, p.177) 

A proposta não era a de marcar uma identidade de formação nesta instituição, 

como diferente e mais interessante do que todas as outras formações. O que se 

conquistou nesta experiência não é passível de comparação com outras 

experiências, pois ela só pode ser avaliada em relação a ela mesma, enquanto é 

mais ou menos perfeita. O que podemos dizer é que esta experiência ensina um 

modo de fazer clínica em uma formação, mas que não se torna, por isso, um 

modelo. Diríamos que ela serve de intercessor para outras práticas, ensinando-as a 

recomeçar em sua própria linha. Uma experiência em que os professores estão 

impregnados de sua proposta, apresentando seu trabalho com entusiasmo e 
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dispostos a descobrir do que são capazes, produz este efeito político da clínica de 

convidar outros corpos, outras instituições, não apenas acadêmicas, mas também 

instituições de saúde, empresariais, ou mesmo grupos de trabalho, a também 

acolherem suas próprias questões. 

O trabalho clínico deste grupo serve de intercessor para aqueles que se 

propõem a recomeçar a pergunta quanto a como passar a uma maior perfeição, a 

como aprender do que é capaz o corpo de uma formação. O caminho será sempre o 

de um acolhimento clínico das tristezas, afastando os maus encontros através de 

afetos alegres, que permitam compreender as causas das decomposições e 

intoxicações. Foi este o trabalho do grupo de pesquisa, que conheceu os afetos em 

jogo naquele processo, compreendeu as dificuldades e limitações, aprendeu a 

mudar de afeto e reinventar a rede de corpos. Estes professores aprenderam a 

inventar seus próprios remédios para dar conta de tamanha diversidade de 

situações produzidas com esta inovação, com esta tentativa de formação comum 

que não tinha modelo em nenhum outro lugar. Eles aprenderam o que poderiam 

suportar, o que precisava ser mudado, as seleções afetivas que precisavam fazer. 

Não é de fora que se impõe um projeto, é experimentando o que neste ambiente, 

com estas pessoas, estes desejos, esta rede afetiva, se consegue fazer. Podemos 

dizer que foram muitas alegrias que ganharam a batalha da pesquisa, foram alegrias 

que fizeram dos conflitos, dos venenos, a menor parte da experiência. E os corpos 

dos alunos ali formados assim como o dos professores se tornaram mais fortes para 

continuar o trabalho clínico de acolher outros indivíduos ajudando-os a passar a uma 

maior perfeição.   
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CONCLUSÃO 

 

 

Já faz um tempo que venho me aproximando da filosofia de Espinosa e, no 

entanto, a cada vez que o leio, sinto como se fosse a primeira vez. Isto acontece, 

pois em meu encontro com esta leitura, aparecem questões que precisam ser 

novamente enunciadas. É como se eu fizesse a cada vez ressoar uma nova questão 

de Espinosa que sempre ouço como uma questão clínica. 

Neste momento, em que escrevo uma conclusão para esta tese de doutorado 

– conclusão esta que não tem a intenção de finalizar uma ideia, mas sim, de afirmar 

o percurso que segui por Espinosa, junto à leitura que Deleuze faz deste autor, 

recolhendo em sua obra as linhas que me parecem indicar uma clínica – sou levada 

a me perguntar quais afecções preenchem minha potência neste momento. Não 

posso mais me esquecer que são alegrias e tristezas que a cada vez conservam a 

minha existência, e que explicitam a maneira que experimento aquilo de que sou 

capaz. 

Ao ler Espinosa e escrever a respeito da clínica que encontro em suas ideias, 

percebo que estou me tratando, acolhendo a potência que sou, enquanto aprendo 

um modo de acolher as outras potências singulares com quem convivo. Espinosa 

fala em uma ajuda mútua, em um encontro de composição em que os dois corpos 

são afetados e aumentam suas potências. Ora, isto nos mostra que a proposta 

clínica que encontramos em sua filosofia não pode ser pensada como uma teoria a 

ser aplicada em uma prática, pois ela não opera como uma ideia externa à 

experiência, que viria a interpretá-la. A proposta clínica que recolhemos em 

Espinosa passa pelo nosso próprio corpo, ou seja, é enquanto compreendemos os 

nossos afetos, que podemos, ao mesmo tempo, cuidar, acolher, compreender o 

outro. 

Foi assim que pude falar das duas experiências das quais participei e onde vi 

uma prática clínica de acolhimento acontecer. No caso da experiência de uma aula, 

pensando em meus encontros com professores e alunos, percebi que a cada vez 

que um aluno ou um professor era tomado por uma questão, era o seu poder de 

afetar e ser afetado que aumentava e, muitas vezes, esta experiência se expandia 

entre os outros participantes desta aula. Nestes casos, podemos dizer que há um 
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agir clínico em rede, em que muitos corpos vivem um encontro não mais entre 

indivíduos isolados, mas entre indivíduos compreendidos como partes comuns de 

um mesmo plano. 

Na experiência de pesquisa e trabalho em campo na UNIFESP – Baixada 

Santista, pude acompanhar a maneira pela qual os professores, envolvidos na 

construção de uma formação, efetuavam a sua capacidade de criar práticas, compor 

ideias com a participação dos alunos. Havia um afeto de alegria muito forte entre 

eles que os permitiu acolher de maneira clínica (pela pesquisa) o próprio trabalho 

clínico que estavam realizando. Eles estavam atentos para as afecções que 

preenchiam os corpos, para os mapas afetivos – como escolhemos chamar junto 

com Deleuze, retomando a ideia de mapa em Deligny. Eles souberam acolher as 

tensões que apareceram no processo, as críticas e sofrimentos, aprendendo a 

mudar o próprio afeto e o daqueles que não tinham um bom encontro com esta 

experiência.  

É importante destacar também que a observação e experimentação clínicas 

destas duas experiências citadas ocorreram a partir dos estudos que eu vinha 

fazendo de Deleuze e Espinosa. No entanto, eu diria que as próprias experiências 

me faziam levantar mais questões clínicas na filosofia destes autores. O que percebi 

é que as experiências também me levavam por um caminho em que Deleuze 

intercedia no meu encontro com Espinosa. A importância deste filósofo 

contemporâneo foi a de me indicar as diferentes velocidades de ideias e afetos da 

Ética. Por isso digo que esta ideia de clínica que desenvolvi aqui se sustenta na 

aliança entre Deleuze e Espinosa. São estes dois autores que me fazem recomeçar 

a pergunta por aquilo de que um corpo é capaz e não por aquilo que lhe falta.  

Podemos dizer que a clínica, assim pensada, aparece de maneira semelhante 

em muitas práticas da Psicologia. É possível fazer a pergunta pela potência de um 

corpo em uma experiência de atendimento clínico individual, em uma experiência de 

psicologia da educação, de psicologia institucional, organizacional, social, 

comunitária, da saúde, etc. Além disso, não apenas diversas áreas da psicologia 

apostam nesta concepção de acolhimento como também muitas teorias em 

psicologia, em suas especificidades, se ocupam do mesmo problema. Nesta tese 

escolhi trilhar este caminho junto a Espinosa e Deleuze, por enxergar em suas ideias 

mais uma maneira afirmativa de tratar da clínica em Psicologia.  
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Estes autores nos mostram o quanto a questão da falta, presente na ideia de 

doença vista como uma limitação; na classificação de um corpo por sua fraqueza, é 

fruto de nossa imaginação, de ideias abstratas que formamos enquanto não 

alcançamos um conhecimento racional. Eles estão com isso nos alertando que 

alguém que é mais passivo em seus encontros, está mais separado de sua potência 

e forma mais ideias inadequadas, tornando-se, deste modo, incapaz de fazer um 

acolhimento clínico. 

Para acolher precisamos partir da pergunta pelo que pode um corpo, nos 

ocupando de suas composições. Quanto mais composições um corpo é capaz de 

estabelecer com outros corpos, mais ele compreende o que há de comum entre ele 

e estes corpos. Esta compreensão nada mais é do que a formação de uma noção 

comum, que explica porque há conveniência entre os corpos. E esta capacidade de 

formar noções comuns, dizemos ser própria a um conhecimento racional. Portanto, 

quanto mais agimos sob a condução da razão em nossos encontros, sejam eles 

profissionais, sejam eles com amigos, mais capazes nos tornamos de acolher a nós 

mesmos e aos outros; dizemos que somos mais clínicos.  

Como vimos, através do conhecimento racional, nos interessamos pela 

potência de um corpo e, para falar de uma potência, nos ocupamos, inicialmente, de 

uma alegria. A clínica começa por uma alegria, a qual fará formar noções comuns, 

compreender a situação de sofrimento e dissipar as tristezas. Desta maneira, 

conseguimos enfrentar e modificar qualquer situação de tristeza, por mais difícil que 

ela seja. Dizemos, parafraseando Espinosa, que não há nenhuma afecção do corpo 

da qual não possamos fazer um acolhimento clínico84. Somos capazes de 

compreender uma afecção de tristeza quando vivemos um encontro de alegria com 

este corpo enfraquecido. Desta maneira, fazemos com que ele busque o que lhe 

convém, o que é bom para a sua constituição. Esta é a proposta de uma ética, da 

qual a clínica é inseparável. Percorremos, na presente tese, este trajeto ético nos 

libertando da ideia do mal, da concepção moral que concebe que há o pior para 

todos os corpos ou que concebe o próprio indivíduo como malvado, como aquele 

que tem o mal em sua essência, como pensava Blyenbergh. Espinosa nos ensinou a 

nos afastarmos destas abstrações e a compreender que existem apenas maus 

                                                           
84 Referência a E, V, Prop. 4 “Não há nenhuma afecção do corpo da qual não possamos formar algum 
conceito claro e distinto.” 
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encontros, em que partes do nosso corpo são decompostas, e no caso da morte, 

temos a experiência de um mau encontro, no qual o corpo inteiro é destruído. 

Esta postura ética da clínica envolve também uma tarefa política, qual seja: a 

de acolher cada vez mais os corpos, diminuindo assim a quantidade de vidas que 

vivem de superstição, de juízos morais, de tiranias. Cada vez que lemos Espinosa, 

percebemos que esta questão é colocada com ênfase. O fato de um indivíduo viver 

no mínimo daquilo que ele pode não só é contra a sua própria natureza – por ele 

não se apropriar de sua potência – como também enfraquece outros indivíduos com 

os quais virá a se encontrar. Diríamos se tratar de um enfraquecimento coletivo. 

Espinosa lutou contra as tiranias ao longo de toda a sua vida. O que lhe era 

mais caro era garantir a sua liberdade de pensar e o que ele mais buscava era 

acolher os outros para que pudessem também conquistar tal liberdade. No entanto, 

na época, foi impedido de publicar a sua Ética, pois era perseguido por aqueles que 

temiam a força deste livro, que poderia libertar as pessoas de sua servidão. 

Espinosa sabia que tinha o que dizer, ele sabia da força de suas palavras e do 

quanto elas seriam esclarecedoras, seriam como que uma faísca para despertar nas 

pessoas um cuidado para consigo mesmas. De fato, foi o que aconteceu quando 

depois de sua morte a Ética veio a ser publicada. Nos últimos séculos, este livro vem 

encorajando muitos leitores na busca pela liberdade. Do ponto de vista de uma 

proposta clínica, ele nos faz pensar em maneiras de acolher, de fazer o trabalho 

político, de tornar os indivíduos mais fortes através de relações de composição. Os 

indivíduos mais fortes são aqueles que passam a uma maior perfeição, participando 

da natureza como parte comum. 

A concepção de que o indivíduo é por vezes uma parte isolada e por vezes 

uma parte comum na natureza é uma das questões que interessam na análise de 

uma clínica. Quando Espinosa se refere ao indivíduo como parte isolada, ele está 

considerando um modo de vida servil, frágil, que nada conhece de seus afetos. Este 

indivíduo apenas pode sair de tal condição aprendendo o que lhe é útil nos 

encontros com outros indivíduos. Desta maneira, ele virá a compreender que todos 

os indivíduos se conservam através de composições com muitos corpos em uma 

mesma natureza; e assim entender que eles são partes comuns nesta natureza.    

Em nosso breve passeio por Deligny, encontramos uma ideia de rede que, em 

nosso entendimento, ajuda a pensar no que Espinosa chama de participar da 

natureza como parte comum. Esta imagem de tramar uma rede, que Deligny nos 
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traz, está ligada a maneira que cada indivíduo tem de estabelecer bons encontros 

com outros indivíduos. Ele falava disso através do agir dos autistas, que assim 

traçavam seus trajetos, seus gestos numa composição com coisas e pessoas, sem 

que esta composição passasse por um reconhecimento consciente. Embora os 

autistas não fossem capazes de uma compreensão racional como a nossa, a 

composição se fazia através do desimpedimento do seu agir. Por gestos e trajetos 

eles efetuavam suas potências e Deligny participava disto vivendo com eles, 

habitando o mesmo plano comum de agires. Era assim que a rede se tramava. 

Vimos que esta experiência clínica acontecia também no meio acadêmico. A 

rede deligniana era traçada no meio da universidade, enchendo as paredes 

burocráticas de teias de aranha, para que os corpos de professores e alunos 

tivessem que se deslocar da obediência a tarefas que os limitavam a um fazer e os 

impedia de agir. Este trabalho clínico precisava ser realizado por cada um, como diz 

Deleuze: “ninguém pode fazer por nós a lenta experiência daquilo que convém com 

a nossa natureza, o lento esforço para descobrir nossas alegrias.” (EPE, P.241) Este 

aprendizado dos bons encontros, que traçam uma rede, envolve um esforço 

contínuo, já que a rede pode ser desfeita por corpos aprisionados em tarefas 

burocráticas, em satisfações que vem de méritos, em modos de pensar que operam 

pela classificação dos corpos a partir da sua impotência.  

Fazer rede, viver a maior parte do tempo sob a condução da razão, permite 

que um corpo experimente a sua capacidade de afetar e ser afetado de muitas 

maneiras. Este é o trabalho que uma clínica pode fazer e tal trabalho pode se tornar 

ainda mais potente se permitir a quem acolhe experimentar alegrias ativas, as quais 

se referem a um terceiro gênero do conhecimento, que Espinosa chama de intuição. 

Quando uma clínica acontece através da intuição, somos capazes de acolher 

os outros corpos por suas próprias essências. Isto quer dizer que somos capazes de 

compreender a natureza como um só corpo, do qual todos nós somos uma parte 

intensiva que conserva a sua singularidade. É nesse sentido que podemos dizer que 

uma clínica acolhe o que há de mais singular em um indivíduo, ou seja, a sua 

essência. 

Um clínico, quando consegue acolher um indivíduo desta maneira, 

experimenta a maior alegria que pode existir. Um encontro entre potências e não 

mais entre indivíduos isolados, nem apenas entre partes comuns que estabelecem 

composições extensivas. Estabelecer um encontro entre essências, entre potências, 
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é viver um encontro com aquilo que há de eterno em cada um de nós e que é a 

nossa parte mais importante. Trata-se de sentir e experimentar que somos eternos 

na própria duração de nossa existência. Deligny foi capaz de experimentar esta 

alegria com os autistas; os alunos viveram experiências deste tipo no Eixo TS; 

Espinosa e Deleuze na escrita de seus textos indicam o quanto estes momentos 

lhes foram presentes; e nós, algumas vezes, sentimos esta alegria quando 

compreendemos totalmente aquele que acolhemos, pois o vemos em sua essência, 

que se compõe, necessariamente, com a nossa. É assim que efetuamos nossa 

capacidade de pensar e agir.  

Ao longo deste processo eu ia me perguntando quanto ao que dá tempo de 

aprender. Não fazia esta pergunta como quem tem pressa de chegar logo a algum 

lugar, mas como quem quer ficar a maior parte do tempo acordado para conhecer 

seus próprios afetos, buscando viver experiências de alegrias ativas. Olhando para a 

experiência clínica impressa na própria escrita desta tese, tive coragem de me 

perguntar se estive mais presente aqui de maneira isolada, tentando realizar uma 

vontade de terminar um trabalho, ou como uma parte comum que só tem o que dizer 

junto a intercessores, que só é capaz de levantar uma questão quando compõe um 

pensamento com amigos, professores, livros e outros afetos. Certamente foi na 

composição com muitos corpos e mentes que pude escrever e só por isso 

experimentar uma prática clínica do meu próprio trabalho. Houve um momento em 

que eu disse: é a maior parte de mim que está aqui!  

A maior parte de um corpo atravessado por um trabalho que não se sabe 

quais efeitos produzirá. A única coisa que é possível dizer é que tal trabalho começa 

por uma alegria, está disposto a acolher e ser acolhido. Com esta ideia de clínica 

proponho encontrar mapas afetivos para fazer rede, para aumentar a minha 

capacidade de afetar e ser afetada, e conseguir mudar alguns afetos. É um trabalho 

que acredita que sempre há tempo de aprender. 

De qualquer modo apenas podemos dizer que este trabalho é capaz de ser 

clínico se recomeçar em outros lugares, para continuar habitando o plano comum 

em que podemos estabelecer um encontro entre potências. Se a leitura for apenas 

aquela de um indivíduo isolado, que nada encontra de comum aqui, este trabalho 

poderá até mesmo ser um corpo contrário, fazendo mal, produzindo uma 

intoxicação. No entanto, há sempre a chance de mudarmos um encontro. Basta 

esperarmos um pouco para sermos preenchidos por novas afecções. Com elas 
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retomamos a empreitada de descobrir uma composição de mapas afetivos, e pode 

ser que assim uma bela rede se construa em um novo pensamento, produzido por 

este trabalho e aquele que o lê.  
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