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Resumo 

Este trabalho procura investigar a teoria dos afectos de Baruch Spinoza à luz 

da leitura de Gilles Deleuze. O encontro com estes dois filósofos abre novas e 

diferentes perspectivas para se pensar a Educação, e também a cultura, que 

estejam menos submetidas com as forças majoritárias do poder. A moral 

baseada na impotência do homem, ou seja, na produção e no investimento de 

afectos passivos, reativos e tristes impõe valores e comportamentos que, em 

última instância, funcionam muito bem para a formação de subjetividades 

alinhadas à obediência e ao controle. Denunciando toda ordem moral, Gilles 

Deleuze nos fala da Filosofia (ou da ética) como um exercício de pensamento 

cuja função é traçar uma linha de fuga. Ele nos apresenta Spinoza como o 

príncipe dos filósofos, criador da ética da potência que vai de encontro com 

todas as diferentes formas de filosofia moral, baseadas na obrigação, no dever 

e na culpa.  

Palavras- chave: Afecto. Ética. Moral. Educação. Poder. Potência. 

 

 

 

Abstract 

This work investigates the theory of affects presented by Baruch Spinoza in the 

light of the reading of Gilles Deleuze. The meeting with these two philosophers 

opens new and different perspectives to think about education and culture as 

well, which are less subject to the major power forces. The morality based on 

the man’s impotence, in other words, in the production and investment of 

passive affects – sad and reactives - imposes values and behaviors that 

ultimately work very well for the subjectivities formations aligned to obedience 

and control. Denouncing every moral structure, Gilles Deleuze speaks of 

philosophy (or ethics) as an exercise of thought whose function is to drawn a 

line to flight. He presents Spinoza as the prince of philosophers, ethics of 

potency’s creator that goes against the different forms of moral philosophy, 

based on the obligation, the duty and guilt. 

Keywords: Affection. Ethics. Moral. Education. Power. Potency. 
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Introdução 
 

I 

Todo educador sabe das dificuldades de se criar um campo de afecto1 em 

seus alunos para que eles possam se sentir verdadeiramente estimulados, 

apaixonados ou afetados por aquilo que lhes vai ser transmitido. Isto talvez seja o 

maior desafio da Educação. Como diz Deleuze: por que escrever (estudar, 

investigar) algo que, para nós, não apresenta  nenhuma afinidade, nenhuma 

apreciação, nenhum valor? Não é pela afirmação de uma vontade que vem de fora 

de nós mesmos – família, amigos, pais, escola, instituições − que nos tornamos 

apaixonados por alguma coisa. Tornamo-nos motivados por compreender algo 

quando nossos próprios afectos nos determinam a buscar alguma coisa. 

Se, por um lado, a Educação tem o poder de gerar novas formas de vida, 

mais livres e autênticas, de criar em nós e fora de nós sentimentos que possibilitem 

ações e pensamentos mais humanos, por outro lado, ela pode estar a favor de 

forças exclusivamente mercadológicas, corporativistas e midiáticas. É exatamente 

pela sua plasticidade, pela sua capacidade de produzir e gerar os mais diversos 

tipos de desejos e encontros que a Educação se torna uma ferramenta tão 

construtiva e, ao mesmo tempo, tão perigosa nas mãos daqueles que a utilizam. 

Percebe-se, de fato, que nossa educação escolar, de forma geral, está cada vez 

menos focada  na formação humana, no  crescimento pessoal e afetivo do ser 

humano; mas sim, e, principalmente, direcionada para a formação de seres 

humanos preparados e adaptados ao trabalho, o que gera,  consequentemente,  um 

certa  desvalorização de tudo o que não se apresenta dentro de uma  perspectiva 

mercantil. Como diria Lyotard, vivemos em uma época - se referindo à pós-

modernidade - em que, por falta de critérios artísticos claros, reconhecemos apenas 

um único critério:  o valor de uma obra de arte está sempre em função de seu lucro. 

(LYOTARD, 1993). Parece que não só na arte, mas também em quase todas as 
                                                           
1
  Neste trabalho utilizaremos a palavra  “afecto” e não “afeto”,  seguindo o rigor dos tradutores dos livros de 

Deleuze.   Afecto não indica um estado  perceptivo ou um sentimento pessoal relacionado a um “eu 
psicológico”. Ele indica as variações de potência  que transbordam as identidades daqueles que por ele são 
afetados. 
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esferas da vida, este critério mercantil totalizador se tornou a única referência 

“imaginariamente” sólida e substancial.  Assim, a educação escolar - não fugindo 

desta lógica, muito pelo contrário, afirmando-a tenazmente - deixa de lado aquilo 

que seria o mais importante: educar para uma vida menos dessensibilizada, menos 

alinhada aos padrões, aos clichês, formadores de modos de vida não criativos e 

tristes. Hoje, nossa  Educação é refém de forças mercadológicas interessadas em 

preparar não seres autônomos e livres, mas sempre condicionados a aceitar e a 

reconhecer a necessidade de se alinhar aos mecanismos de poder.  Pode parecer 

óbvio, mas tornar-se humano não é tarefa simples. Há uma diferença muito grande 

entre educar  para a técnica e educar  para a formação de valores humanos, valores 

que possibilitem ao jovem uma compreensão maior de si mesmo elevando-o para 

além  da passividade  do ajustamento social. Não é sem razão que constatamos em 

muitos jovens uma desvalorização do pensamento crítico e criativo, pois tal 

pensamento  não se apresenta alinhado a um sistema  que busca a manutenção do 

poder. As teorias da Educação nos falam de desenvolvimento humano, de igualdade 

e solidariedade, mas, na realidade, a estrutura do nosso sistema educacional, de 

forma geral, estimula o individualismo, a concorrência,  a discriminação e a violência 

emocional.2  A escola, cada dia mais, se assemelha a uma empresa. Basta observar 

as novas provas de promoção por mérito, o sistema de bônus oferecidos aos 

professores a partir do alcance de metas e a avaliação continuada, só para citar 

alguns dos dispositivos utilizados comumente pelos órgãos do poder ligados à 

Educação. 

É possível afirmar que uma cultura como a nossa, que se apresenta 

submetida às grandes corporações que comandam todas as principais áreas de 

informação, produção e conhecimento, vai necessariamente refletir os interesses 

destas mesmas corporações determinando quais as diretrizes que a Educação 

deverá seguir. Estamos determinados a reproduzir objetivos, ideais e valores que,  

infelizmente, apesar de se apresentarem como paradigmas para comportamentos e 

ações, mostram-se, em uma análise mais detalhada, vinculados ao estabelecimento 

e à manutenção  do poder. Jamais o poder, seja ele institucional, corporativo ou  

político, poderá valorizar  o ser humano acima de si mesmo, pois tal perspectiva 

                                                           
2
 Educação proibida (Vídeo documentário). Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=n9KeDTMEYSE>. Acesso em: 15 fev. 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=n9KeDTMEYSE
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estaria colocando em perigo a sua própria manutenção. A principal preocupação do 

poder é sempre consigo mesmo, ou seja,  com a sua conservação.  

Gilles Deleuze nos diz que a Ética, de Spinoza, traz uma verdadeira denúncia 

sobre o poder. As pessoas mais impotentes são as mais perigosas, pois são aquelas 

que assumirão o poder. Assim, os representantes do poder, pela sua própria 

impotência, terão que construir o seu domínio sobre a tristeza dos outros. O poder 

só pode reinar sobre os escravos e os escravos nada mais são do que o resultado 

efetivo de um regime de diminuição de potência. (DELEUZE, 1981). 

Assim, como pensar, a partir do que foi exposto,  novas e diferentes formas  

educativas que estejam menos submetidas às forças políticas, econômicas e 

institucionais que, antes de tudo, procuram fazer com que a Educação seja um 

instrumento de obediência, de controle e de dominação, tendo como objetivo último 

a formação de seres humanos adaptados e afetados aos interesses e às 

necessidades das forças dominantes? Cada vez mais somos educados - e 

educamos -  para não sermos críticos de nós mesmos. Acreditamos que nossa 

moral, influenciada pela nossa educação mercantil institucionalizada, já nos é 

suficiente para dar-nos uma “boa formação”. Não educamos os nossos alunos para 

a criação, mas para a afirmação do mesmo, daquilo já foi dito e falado por outros. 

Em suma,  enquanto educadores estamos determinados, talvez, a reproduzir valores 

de um sistema que enfraquece os homens tornando-os impotentes para criar novos 

modos de existências. A Filosofia, enquanto disciplina curricular, tem por natureza 

própria a capacidade de estimular o pensamento criativo e crítico, ocupando assim 

um espaço verdadeiramente singular dentre as demais disciplinas. Mas, de forma 

geral, a escola não oferece um espaço para o pensar. Infelizmente, estamos 

acostumados a acreditar que o pensar se relaciona somente com a representação 

ou com a recognição, com o saber já finalizado, concluído e substancializado. Como 

veremos neste trabalho, o pensamento não se fundamenta na representação ou na 

recognição, mas naquilo que lhe causa estranheza, naquilo que lhe é 

intrinsecamente diferente. Infelizmente, a educação escolar parece estimular, em 

grande parte, somente o saber, aquilo já pensado pelo pensamento, profundamente 

diferente do aprender que é o próprio movimento do pensar, que nada mais é que a 

própria criação. 
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 Nossa moral, baseada na impotência do homem, na produção e no 

investimento de afectos passivos, reativos e tristes,  criou valores, simulacros que 

estão tão bem infiltrados em nossa consciência, em nossos desejos, vontades e 

aspirações, que já nem os percebemos como fazendo parte de nós.  Estamos tão 

identificados com tais afectos que com eles somos felizes, tristemente felizes. Não 

reconhecemos a potência dos afectos, enquanto  movimento,  deslocamentos e 

devires, pois eles  pouco têm a ver com a nossa costumeira forma de pensar 

cristalizada pela ideia que temos de nós mesmos e também do mundo. Pensamos 

por conceitos substancializados, que indiferente a toda transformação e movimento 

afirma somente a forma identitária dos seres. A capacidade de afetar e de ser 

afetado de um corpo  desestrutura a ideia de sujeito, e de indivíduo, fundamentada 

na forma e na substancialidade. Em síntese, tanto em Deleuze quanto em Spinoza 

é, antes de tudo pelos afectos e pelos encontros, que nós nos constituímos. 

Infelizmente, a tradição filosófica afirmando a identidade e a substancialidade dos 

seres virou os olhos para aquilo que não se deixa esconder: o caráter transitório, de 

variações de força e potência que está no âmago da própria constituição de nossa 

essência. 

 Gilles Deleuze nos fala da Filosofia como um exercício de pensamento, cuja 

função é traçar uma linha de fuga. Ela busca afastar-se da opinião geral, do 

pensamento universalizante e abstrato que não movimenta o pensamento. É 

possível pensarmos em outras perspectivas educacionais que não fiquem apenas 

centradas no currículo ou no conteúdo a serem desenvolvidos. O pensamento de 

Spinoza pode nos inspirar à criação de novas e diferentes formas de se pensar a 

Educação e a cultura. Deleuze nos apresenta Spinoza como o príncipe dos filósofos, 

criador de  uma filosofia da potência que vai de encontro com todas  as diferentes 

formas de filosofia moral, baseadas na obrigação, no dever e na culpa. Pode-se 

afirmar que a filosofia spinozana abre um infinito espaço de liberdade impossível de 

ser pensado pela Educação vigente. O seu pensamento revela-nos outras 

possibilidades de encontros, outras formas de existência, ou de afectos, não 

determinadas pela tirania que acompanha o poder. Somos frutos de uma tradição de 

pensamento fundamentada em valores que cada vez mais se distanciam daquilo 

que Spinoza denominava de potência. Somos educados a desconfiar de nossas 

diferenças, a acreditar na tristeza como meio se chegar à alegria. Deleuze 
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desenvolveu em sua carreira como filósofo importantes  estudos sobre a filosofia de  

Spinoza. Tais estudos, como veremos, proporcionaram pensamentos que  

enriqueceram, e muito,  as reflexões sobre a filosofia deste grande pensador nascido 

em Amsterdã. É a partir destes  estudos de Deleuze sobre Spinoza, dando 

prioridade à sua teoria dos afectos e suas possíveis relações com a Educação,  que 

focalizaremos nossas análises.  

II 

 Deleuze, durante sua primeira etapa filosófica, desenvolveu trabalhos sobre 

diversos pensadores da história da Filosofia,  tais como: Spinoza, Hume, Kant, 

Bergson,  Nietzsche etc., sem citar os diversos autores relacionados à Literatura e 

ao cinema com os quais Deleuze manteve sempre grande contato e admiração  

como  Lawrence, Melville, Godard, Kafka etc.  Apesar de todos esses  pensadores e 

escritores terem sido figuras marcantes para a constituição daquilo que 

posteriormente viria a ser denominada de “filosofia deleuziana”, é incontestável que, 

se por um lado, todos eles trouxeram importantes contribuições para o 

desenvolvimento de sua própria filosofia, por outro, alguns deles estão  em  posição 

de destaque. 

 Em uma entrevista feita  por Jeannette Lolombel, realizada no ano de 1969, 

Deleuze fala à entrevistadora a respeito da escolha dos autores sobre os quais ele 

escreve, afirmando que:  

Se não se admira alguma coisa, se não se ama alguma coisa, não há 

razão alguma para escrever sobre ela. Spinoza ou Nietzsche são 

filósofos cuja potência crítica e destruidora é inigualável, mas essa 

potência brota sempre de uma afirmação, de uma alegria, de um 

culto da afirmação e da alegria, de uma exigência da vida contra 

aqueles que a mutilam e a mortificam. (DELEUZE, 2006a, p.186). 

Também  em uma série de entrevistas feitas por Claire Parnet,  nos anos de 

1988-1989, posteriormente editada com o nome de Abecedário3, realizada alguns 

anos antes de sua morte, Deleuze  deixa explicitamente clara sua grande admiração 

por Spinoza. Ele indica que sua preferência por determinados autores não está 

fundamentada  apenas pela capacidade crítica, presente nos mesmos, mas, 

                                                           
3
 O abecedário de Gilles Deleuze.  Disponível em < http://www.oestrangeiro.net/esquizoanalise/67-o-

abecedario-de-gilles-deleuze. Acesso em:  15 nov. 2012. 

http://www.oestrangeiro.net/esquizoanalise/67-o-abecedario-de-gilles-deleuze
http://www.oestrangeiro.net/esquizoanalise/67-o-abecedario-de-gilles-deleuze
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principalmente,  pela  capacidade de afirmação e de potência que estes autores 

possuem, sendo assim capazes de criar novos modos de existência, novos modos 

de vida. De certa maneira, escrever sobre alguma coisa, estudá-la, aproximar-se 

dela exige  certa intensidade de desejo, de volição, de estar verdadeiramente 

afetado pelo assunto ao qual estamos interessados. 

 Gilles Deleuze escreveu dois importantes livros sobre Spinoza. O primeiro, 

denominado Spinoza e o problema da expressão, teve a sua primeira edição 

publicada no ano de 1968 - mesmo ano de Diferença e repetição, sua tese de 

doutorado.  Posteriormente, em 1970, escreveu Spinoza, sendo esta versão 

ampliada, modificada e editada em 1981 com o nome de Spinoza: filosofia prática. 

Deleuze também ministrou vários cursos sobre Spinoza e sobre outros autores, na 

Universidade de Vincennes. 

 Na primeira parte deste trabalho analisaremos o conceito de aprendizado a 

partir da perspectiva deleuziana; veremos que todo aprendizado se produz por meio 

de decifração de signos, de encontros e de afectos que nos forçam a pensar. 

Estudaremos, em seguida, a teoria dos afectos de Spinoza. Por último, faremos um 

estudo do conceito de singularidade a partir da filosofia de Spinoza, ou seja, a 

singularidade enquanto potência intensiva singular de cada criatura que, como 

veremos, se faz basilar para a produção de qualquer prática educacional. Na 

segunda parte, estudaremos os três tipos de afectos primários: alegria, tristeza e 

desejo.  Será visto também como a sociedade do hiperconsumo produz afectos que 

nos tornam distantes de nossa própria singularidade e o papel da Educação  diante 

deste fato. Serão analisados os conceitos spinozistas de ideia inadequeada, ideia 

adequada e de noção comum, três conceitos fundamentais dentro da filosofia de 

Spinoza. Ao final, analisaremos a tripla denúncia de Spinoza: denúncia à 

consciência, às ideias de bem e mal e aos afectos tristes.  Será analisado também o 

conceito de biopoder e sua relação com as sociedades de controle e a Educação. 

Por último, veremos a  potência transformadora da arte e o quanto ela ainda se 

encontra distante de nossa  Educação.     
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Primeira parte – Afectos e aprendizado 

O problema do aprendizado e o aprendizado como problema 

 

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

ou signos. Algo nos força, nos violenta, nos impele a pensar. Muito foi dito sobre a 

boa natureza do pensamento, ou seja, imagina-se o pensamento como algo que 

possui em si mesmo uma boa vontade para o pensar. A própria tradição filosófica foi 

a responsável por afirmar a boa vontade do pensamento em conhecer. Todos nós 

conhecemos a famosa frase de Aristóteles no início de sua obra Metafísica: “Todos 

os homens, por natureza tendem ao saber”. Esta imagem do pensamento 

inaugurada pela Filosofia está presente no próprio pensar como seu pressuposto, 

determinando assim toda e qualquer forma de pensamento. A imagem do 

pensamento é o pano de fundo ou o pressuposto do pensar que, neste caso, em vez 

de revelar a natureza violenta do pensamento, atribui a ele uma natureza dócil e de 

boa vontade. “O bom senso ou o senso comum naturais, são, pois,  tomados como a 

determinação do pensamento puro”. (DELEUZE, 2006b, p. 194). O filósofo, a partir 

da imagem do pensamento, afirma que o pensador quer o verdadeiro, pois é da 

natureza do pensar amar a verdade. Assim, de forma premeditada, a imagem do 

pensamento determina a própria busca do pensador: ele, enquanto pensador, está 

determinado a buscar o verdadeiro. 

   Deleuze nos convida a duvidar desta boa natureza do pensamento, ou seja, 

desta imagem do pensamento presente na própria Filosofia: 

Quando a filosofia encontra seu pressuposto numa imagem do 

pensamento que pretende valer de direito, não podemos, então, 

contentar-nos em opor-lhes fatos contrários. É preciso levar a 

discussão para o plano de direito e saber se esta  imagem não trai a 

própria essência do pensamento como pensamento puro. 

(DELEUZE, 2006b, p.194). 

 Em seu livro Proust e os signos, Deleuze diz que Proust tocou no essencial 

quando afirmou que “as verdades permanecem arbitrárias e abstratas enquanto se 

fundam na boa vontade do pensar”. (DELEUZE, 2003, p. 89). A própria  palavra 

“filósofo” já revela em si mesma esta arbitrariedade. Inversamente do que muitos 

pensam,  a palavra amigo  revela uma fraqueza: os amigos buscam se afastar dos 
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conflitos de ideias; eles se afirmam a partir do próprio convencionalismo, pois  uma 

exposição de suas diferenças poderia abalar a própria essência da amizade que os 

une. Todos os amigos parecem afirmar um certo acordo de significações, e se tal 

acordo não se estabelecer, fatalmente a amizade será de alguma forma abalada em 

sua própria estrutura. Assim, a amizade se estabelece, antes de tudo, no 

convencionalismo de opiniões e ideias. Tanto a Filosofia quanto a amizade, diz 

Proust, se distanciam da busca da verdade. De acordo com Deleuze: “Sem algo que 

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

importante do que o pensamento é o que ‘dá a pensar’; mais importante do que o 

filósofo é o poeta”. (Deleuze, 2003, p. 89). É somente a partir dos afectos, ou seja, 

dos encontros, que podemos ir além das nossas próprias opiniões e limites.  

Afastados daquilo que nos movimenta, não podemos sair do campo dos 

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

psicológico. 

 Percebe-se que o pensamento como boa vontade não abre espaço para a 

criação. O ato criativo se faz sempre a partir de um encontro, de algo que 

involuntariamente nos desloca e nos afeta, desestabilizando  nossas próprias 

certezas, abrindo em nós um espaço para o impensável do próprio pensar. Nossa 

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

involuntário, dos afectos e dos signos que nos impelem a pensar. Ao contrário, 

parece reconhecer apenas as verdades aprendidas pela representação ou pela 

recognição que têm como fundamento apenas  imagens e semelhanças  com algo  

já-conhecido, um já-pensado, com um saber já-pronto e acabado.  

O problema, porém, reside no fato de que terminamos por confundir 

o “reconhecer” com o “pensar”. Ora, o pensamento não tem uma 

função meramente recognitiva; aliás, ele não tem jamais tal função – 

se o tomamos em seu aspecto criativo [...]. Somente o pensamento, 

enquanto potência criadora, pode romper definitivamente com a 

representação e a recognição e apreender as coisas em sua 

singularidade, em sua diferença essencial. (SCHÖPKE, 2012). 

 

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

pensamento” que se afirmou na própria tradição filosófica. Tal modelo se 

estabeleceu na afirmação de um pensamento que, indiferente a toda forma de devir, 
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buscou a certeza do permanente, ou seja, na determinação da forma, da substância 

ou ainda  do sujeito do conhecimento. Contrariamente a esta tradição, Deleuze 

afirma uma outra forma de aprendizado não baseada nas recognições ou nas 

representações comuns à Filosofia. Segundo Deleuze, o que o filósofo 

postula como universalmente reconhecido é somente o que significa 

pensar, ser e eu, quer dizer, não isto ou aquilo, mas a forma da 

representação ou da recognição [...]. É porque todo mundo pensa 

naturalmente  que se presume que todo mundo  saiba implicitamente 

o que quer dizer pensar. A forma mais geral da representação está, 

pois, no elemento de um senso comum como natureza reta e boa 

vontade (Eudóxio e ortodoxia). O pressuposto implícito da Filosofia 

encontra-se no senso comum como cogitatio natura universalis, a 

partir do qual a Filosofia pode ter seu ponto de partida. (DELEUZE, 

2006b, pp.191-192). 

  Para Deleuze, aprender não se reduz às verdades apreendidas pela 

inteligência por meio do uso comum das faculdades. Muito mais do que isso, 

aprender diz respeito a chegar ao limite dessas mesmas faculdades: percepção, 

memória, imaginação, inteligência e pensamento podem simplesmente estar 

atuando de forma voluntária, dentro de uma zona de normalidade e conforto.  Ou 

seja, somente quando essas faculdades  se veem diante do encontro com o 

diferente e com o inusitado gerados a partir dos signos (afectos)  é que elas podem 

ir além do seu uso comum. Por isso, Deleuze escreve: “Há sempre a violência de um 

signo que nos força a pensar, que nos tira a paz”. (DELEUZE, 2003). 

 Segundo Deleuze, o mundo não é algo dado, mas sim, algo a ser decifrado e 

decifrá-lo é um dom. (DELEUZE, 2003, p. 25). E não há outro caminho para 

aprendermos a decifrá-lo a não ser pelos encontros. Porém, estes encontros podem 

vir carregados de crenças que, de certa forma, nos distanciam do conhecimento. 

Como vimos, um afecto é um signo. Uma marca, um efeito que pode ter vários 

sentidos. “Aprender diz respeito essencialmente aos signos”, nos diz Deleuze. Toda 

aprendizado é um decifração de signos. Não há aprendizado que não passe por este 

processo de significação, pelo  ato de capturar um signo, de apreender um signo: 

Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma 

que aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e 

não pela assimilação de conteúdos objetivos. Quem sabe como um 

estudante pode tornar-se repentinamente “bom em latim”, que signos 
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(amorosos, ou até mesmo inconfessáveis) lhe serviram de 

aprendizado? (DELEUZE, 2003, p. 21). 

Univocidade do ser e plano imanência 

 

Foi sobre Spinoza que trabalhei mais seriamente 

segundo as normas da história da filosofia, mas foi 

ele quem mais me fez o efeito de uma corrente de 

ar que o empurra pelas costas e cada vez que você 

o lê, de uma vassoura de bruxa que ele faz com 

que você monte. Não se começou sequer a 

compreender Spinoza, e eu tampouco.                                              

(Gilles Deleuze)  

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

“Deus, isto é, natureza”: uma única substância diferenciada infinitamente em 

qualidades infinitas. Para Spinoza, substância é aquilo que não carece de outra 

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

por si mesmo. Deus é esta substância única, que existe em si e por si mesma pela 

força de sua própria potência. Segundo Chauí: 

[...] se uma substância é o que existe por si e em si pela força de sua 

própria potência a qual é idêntica à sua essência [...] torna-se 

evidente que só pode haver uma única substância, caso contrário 

teríamos que admitir um ser infinito limitado por outro ser infinito, o 

que é absurdo. (CHAUÍ, 2002, p. 12).   

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

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

atributos, chamada por ele de natureza naturante - e suas modificações (afecções) 

ou modos, denominados de natureza naturada.  Assim, para Spinoza, Deus como 

potência infinita possui infinitos atributos, porém nós como seres humanos  

percebemos e conhecemos, pelo nosso entendimento, somente dois deles: 

pensamento e extensão. Os atributos exprimem assim as qualidades substanciais 

distintas. Cada atributo enquanto  qualidade infinita da substância não depende de 

nenhuma outra coisa para ser concebido.  

Importante atentar para a impossibilidade da ideia de eminência de um 

atributo em relação a outro, pois cada um dos atributos sendo infinito em seu gênero 

não pode ser limitado por outro, posto que sua própria natureza é infinita. Assim, não 
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existe um valor superior do atributo pensamento sobre o atributo extensão, ou 

inversamente,  pois cada atributo possui uma potência infinita que não se limita a 

nenhum outro atributo de gênero diferente.  Como sabemos, a tradição filosófica 

sempre valorizou o atributo pensamento em detrimento do atributo extensão. Para a 

tradição, tudo o que era da ordem do corpóreo, do material deveria se submeter à 

superioridade do pensamento.  A filosofia de Spinoza rompe profundamente com 

esta tradição. 

Se, tanto a substância quanto os atributos existem em si e por si, já os  

modos são modificações ou afecções da própria  substância, ou seja, não existem 

por si mesmos, mas existem em outra coisa, enquanto mudança ou afecções da 

própria substância. Um atributo não se apresenta de forma diferente quando está 

presente nas criaturas, ou seja, nos modos ou quando é  uma qualidade essencial 

da substância  (Deus).  É neste sentido que substância, atributo e modo formam 

uma unidade, uma univocidade que, de certo modo, não apresenta nenhuma 

eminência entre suas partes constituintes. O que é então a mente humana para 

Spinoza?  Um modo do atributo pensamento da mesma forma que um corpo  

também é um modo do atributo extensão. Apesar de o modo não ser causa de si 

mesmo, ele também é parte irredutível da potência de Deus.  

  Este primeiro contato com a filosofia de Spinoza já nos faz compreender  o 

motivo de ele ter sido expulso da fé judaica. Deus é trazido para a natureza. Nesta 

imanência radical não há espaço para um Deus transcendente à própria natureza. 

Spinoza nos direciona para uma outra  perspectiva, na qual, como veremos adiante,  

as noções de livre-arbítrio, de pecado,  de bem ou mal perdem seu valor de verdade; 

Spinoza instaura um plano de imanência radical, livre dos determinismos das 

imagens e dos fantasmas do transcendente. Segundo Deleuze e Guatarri, Spinoza é 

reconhecido como o príncipe dos filósofos pois 

erigiu o “melhor” plano de imanência, isto é, o mais puro, aquele que 

não se dá ao transcendente, nem propicia o transcendente, aquele 

que inspira menos ilusões, maus sentimentos e percepções 

errôneas. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 79). 

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

circulam os conceitos. É o próprio solo ou horizonte no qual o pensamento pode 

atuar. Sem a presença de um plano de imanência não haveria possibilidade de o 
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pensamento se orientar, por isso ele é a própria imagem do pensamento. Nas 

palavras de Bento Prado Jr: 

Deleuze diz que o plano de imanência é um “corte” no caos (como 

um plano que corta um cone). “Cortar” só pode significar captar 

(definir) uma “fatia”, por assim dizer, de um caos que permanece livre 

(e infinitamente livre) em todas as outras direções ou dimensões. 

(PRADO Jr, In: ALLIEZ, 2000, p. 314). 

 Segundo Deleuze e Guattari, toda a tarefa da Filosofia, ou seja, todo o seu 

problema se resume em um único ponto:  dar consistência ao caos a partir da 

criação de conceitos e da instauração de planos. Esta é sua tarefa primordial e não 

apenas refletir, contemplar ou comunicar ideias. Não só a Filosofia mas a Arte e a 

Ciência, as outras duas grandes formas do pensamento, buscam enfrentar o caos 

esboçando um plano: 

a ciência [...] traça um plano de coordenadas somente indefinidas, 

que define sempre estados de coisas, funções ou proposições 

referenciais, sob a ação de observadores parciais. A arte quer criar 

um finito que restitua o infinito: traça um plano de composição que 

carrega por sua vez monumentos ou sensações compostas, sob a 

ação de figuras estéticas. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 253). 

 Quando um pintor senta diante de uma tela,  ele se confronta com o caos. Ao 

buscar provocar  sensações, afectos e perceptos a partir de figuras ou imagens, o 

que ele faz é um recorte no caos, um recorte das  infinitas imagens, ideias, 

sensações que o habitam. É a partir desse caos infinito que  ele irá produzir a sua 

obra. Segundo Deleuze, houve grandes confusões durante a instauração dos 

diversos planos de imanência ao longo da história da Filosofia.  Em vez de o plano 

de imanência constituir a própria imagem do pensamento, o que ocorreu foi que os 

diferentes planos de imanência, elaborados ao longo da história da Filosofia, foram 

sempre remetidos “a”  algo, “a” alguma coisa além deles mesmos. De acordo com 

Deleuze e Guattari: 

É o que se torna evidente com Platão e seus sucessores. Em vez de 

um plano de imanência constituir o Uno-Todo, a imanência está “no” 

Uno, de tal modo que um outro Uno, desta vez transcendente, se 

superpõe àquele no qual a imanência se estende ou ao qual ela se 

atribui: sempre um Uno para além do Uno, será a fórmula dos 

neoplatônicos.  (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 62). 
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 Para Deleuze, a verdadeira imanência só se justifica quando ela não se faz a 

partir da transcendência  de um Uno superior, quando já não há mais a possibilidade 

de se pensar em um transcendente que toma um lugar privilegiado ao qual se atribui 

toda imanência. Deleuze denominou  esta forma de imanência, sem relação com 

transcendente, de empirismo radical. A imanência pura, radical pertence senão a si 

mesma.  Spinoza foi  “talvez o único a não ter aceitado  nenhum compromisso com a 

transcendência, a tê-la expulsado de todos os lugares”. (DELEUZE; GUATTARI, 

1997, p. 66). Nesta forma de empirismo radical, presente tanto em Deleuze quanto 

em  Spinoza, o que existe são apenas acontecimentos, encontros e afectos. “Assim 

todos os seres, corpos, ideias, e coisas estão submetidos a uma única ordem, e 

devem ser considerados de maneira absolutamente idêntica: univocidade” [...] 

(MOSTAFA, 2009, p. 52). 

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

por Spinoza, pode nos ajudar a pensar os problemas sobre a Educação?  Podemos, 

a título de exemplo, pensar no personagem conceitual do professor. A formação 

teórica dos professores se faz sempre a partir de certos modelos universalizantes, 

identitários rigidamente estabelecidos. Acredita-se que “todo” professor deva ser 

assim ou assado, deva aderir a modelos prescritos por certas imagens do 

pensamento que determinam quem e como deve ser um professor. Assim, qualquer 

professor que se distancie dessas estruturas estriadas, já determinadas, já 

reconhecidas por todos, é visto e avaliado  como alguém que está “em falta” com  a 

própria imagem de pensamento que estabelece de antemão a imagem, a figura 

cristalizada do ser-professor. Basta observarmos um professor estagiário para 

percebermos o quanto ele está à procura de formas e modelos já estabelecidos para 

que, dessa forma, possa ser aceito e reconhecido em suas práticas. Um plano de 

imanência absoluto, como o pensado por Spinoza e Deleuze,  não se identifica com 

uma imanência “a”  alguma forma final e universal, mas, ao contrário, abre-se às 

novas e diferentes formas ainda não atualizadas de ser professor, formas  que 

podem surgir a partir de novas e desconhecidas experiências geradas a partir dos 

encontros, dos acontecimentos e dos afectos.  

 Sobre a tentativa de se criar novas e diferentes imagens sobre a figura do 

professor, Tomaz Tadeu nos fala sobre o “professor da pedagogia da pergunta”. 

Diferentemente do professor tradicional que sempre procura estar com a  “resposta 
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na manga”, este professor de influência deleuziana tem pouco a ver com aquilo que 

já tem forma, com um pensamento finalizado, reconhecido hierarquicamente como 

um “saber” seguro que, tendo alcançado a verdade final, já não necessite ser 

pensado, “talhado” e restruturado. Segundo Tadeu: 

O pensamento é uma fulguração: acontecimento, intensidade, 

diferença pura [...] Quando se atualiza numa solução, quando entra 

na zona de atualização, perde o interesse para uma pedagogia do 

problema. E nosso professor cede lugar, como personagem 

conceitual, ao professor do já-dito, do já-formado, do já-pensado. 

(TADEU,  2002, p. 49). 

  Este campo de saber finalizado é o campo ocupado pela nossa Educação, 

campo prioritário de um aprendizado que não reconhece o movimento, a 

insegurança e a aventura do pensar, mas apenas  a segurança do já estabelecido 

do pensamento. Resumindo: em um plano de imanência radical não há uma forma 

transcendente que impõe um modelo ou  fórmula de como se deve  ou não se deve 

ser um professor, determinando de antemão seus comportamentos, atitudes e 

também suas práticas de ensino. Por outro lado, tal plano abre a possibilidade de 

experimentações múltiplas, do que pode vir a ser um professor dentro de  um campo 

afetivo, aberto  às tentativas e aos desvios de rota que fazem parte de nossa própria 

vida, tanto em sala de aula quanto fora dela. Mas, para continuarmos e 

aprofundarmos  nossa investigação,  é importante compreender de que forma os 

afectos estão na raiz ou no fundamento de qualquer transformação, − ou nos termos 

de Deleuze −  de qualquer forma de desterritorialização,  tanto singular  como 

coletiva.  

O que são os afectos 

 

Spinoza não considera as paixões um erro nem tampouco as associa 

à animalidade do homem que se contraporá a sua razão. Para ele, 

em meio as suas afecções, o homem poderá conhecer a si próprio 

nas relações, ou seja, poderá conhecer os seus afectos, voltando a 

seu favor o acaso e o inevitável, de modo a aumentar a sua potência 

de agir.4  

                                                           
4
  MARTINS, André. Café Filosófico. Os afetos em Espinosa e Winnicott. Disponível em: 

<http://www.cpflcultura.com.br/cafe-filosofico/>. Acesso em: 10 jan. 2013, 16:18. 

http://www.cpflcultura.com.br/cafe-filosofico/
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Durante longa data, a tradição filosófica colocou os afectos e as paixões como 

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

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

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

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

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

seres necessariamente afetados, seres que por viverem em relação estão  em  

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

encontro de corpos e de ideias. Spinoza escreve sobre a desvalorização dos afectos 

estabelecida pela tradição filosófica: 

Os filósofos concebem as emoções que se combatem entre si, em 

nós, como vícios em que os homens caem por erro próprio; é por 

isso que se habituaram a ridícularizá-los, deplorá-los, reprová-los ou, 

quando querem parecer mais morais, detestá-los [...] Concebem os 

homens, efetivamente, não tais como são, mas como eles próprios 

gostariam que fossem. Daí, por consequência, que quase todos, em 

vez de uma ética, hajam escrito uma sátira [...].5 (SPINOZA, 1973, p. 

313).  

Em um de seus cursos sobre Spinoza, realizado na Universidade de 

Vincennes, Deleuze procura fazer uma advertência terminológica que, segundo ele, 

será fundamental para a compreensão clara do conceito de afecto em Spinoza. 

Alguns tradutores verteram, igualmente, duas palavras escritas  diferentemente em 

latim (“affectio” e “affectus”) por “afecção”.  Erro catastrófico, segundo Deleuze, pois, 

não é por acaso que um autor se utiliza de duas palavras diferentes, por mais que 

ambas possam se assemelhar em algum ponto. Para Spinoza, diz Deleuze,  a 

palavra “affectio” não significa afecto, mas afecção. Por outro lado, quando Spinoza 

se utiliza da palavra “affectus”, esta sim tem o sentido de afecto.  Como veremos, 

somente o afecto, e não a afecção, diz respeito à diferença de intensidade, de 

mudança e da variação da nossa potência de existir e da  força de agir.   

A afecção (“affectio”), ao contrário do afecto (“affectus”), não é fluxo ou 

variação, mas antes, envolve a natureza de um corpo exterior afetante; ela revela 

um  estado e não uma variação, como no caso do afecto. Ela se dá pelo encontro de  

corpos: Segundo Deluze  

                                                           
5
  Spinoza. Tratado político,  I, §1.     
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[...] a afecção é isto: é o estado de um corpo considerado como 

sofrendo a ação de um outro corpo. O que isto quer dizer? “Eu sinto 

o Sol sobre mim”, ou então, “um raio do Sol pousa sobre você” [...] 

Está claro que minha percepção do Sol indica muito mais a 

constituição de meu corpo, a maneira pela qual meu corpo está 

constituído, do que a maneira pela qual o Sol está constituído. 

(DELEUZE, 1978).  

A afecção revela mais a natureza do corpo  que sofreu a modificação do que  

a natureza do corpo que a modificou. Assim, um corpo age sobre o outro corpo de 

tal forma que este recolhe os traços, as marcas do primeiro. Pode-se perceber que é 

da natureza da afecção ser efeito e não causa, pois o corpo afetado  não conhece 

as causas de sua afecção, mas sempre o seu efeito. Esses estados de afecções em 

si mesmos não apresentam nenhum tipo de fluxo ou variação, porém toda afecção 

segue necessariamente outras afecções gerando assim fluxos ou variações 

contínuas. Como vimos antes, tais variações contínuas  são denominadas de 

afectos (“affectus”). 

Em um segundo momento, Deleuze começa por definir o que é um afecto a 

partir do que ele não é. Afecto, diz Deleuze, é todo modo de pensamento que não 

representa nada. Sabe-se que toda ideia, ou conceito, representa alguma coisa e 

neste ponto Spinoza não  apresenta nenhuma oposição à tradição filosófica, que 

chamou de ideia o modo de pensamento que representa alguma coisa. Assim,  toda 

ideia possui uma realidade objetiva. Utilizando o próprio exemplo de Deleuze: a ideia 

de triângulo é o modo de pensamento que representa o triângulo. Afecto, então, 

neste primeiro momento, pode ser definido  como algo não representativo, algo que 

não se reduz à representação. A ira, a esperança ou o medo não representam nada. 

Com certeza há uma ideia que antecede tais afectos, um primado da ideia em 

relação ao afecto. “[...] para amar é preciso ter uma ideia, por mais confusa que seja, 

por mais indeterminada que seja, daquilo que se ama”. (DELEUZE, 1978). Amo 

alguém ou alguma coisa; um afecto precisa tanto cronologicamente quanto 

logicamente de uma ideia para existir. É a partir de uma ideia que  o afecto pode vir 

a ser. Assim é importante compreender que a ideia e o afecto são dois modos de 

pensamento irredutíveis em que uma ideia pressupõe um afecto. Nas palavras de 

Deleuze: “Existe um primado ao mesmo tempo cronológico e lógico das ideias sobre 

o afecto, ou seja, dos modos representativos do pensamento sobre os modos não 

representativos”. (DELEUZE, 1978). 
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 A ideia de um triângulo é uma realidade objetiva, é  o conceito de triângulo 

representando a coisa triângulo. Spinoza diria que a realidade objetiva (no caso, o 

triângulo)  é a ideia da ideia, ou ideado. É o caráter extrínseco da ideia. Por outro 

lado, é importante perceber que a ideia possui também uma realidade formal. A 

realidade formal da ideia diz respeito ao  caráter intrínseco da ideia, ou seja, antes 

de uma ideia ser uma realidade objetiva (ideado, uma ideia de uma coisa qualquer), 

ela é uma realidade formal, é uma ideia em si mesma, independente de seu ideado.  

“Eu direi portanto que não apenas toda ideia é ideia de alguma coisa 

– dizer que toda ideia de alguma coisa é dizer que toda ideia possui 

uma realidade objetiva, que ela representa alguma coisa – mas eu 

direi também que a ideia possui uma realidade formal, uma vez que 

ela é nela mesmo alguma coisa enquanto ideia. (DELEUZE, 1978) 

(Grifo nosso).  

 Assim,  segundo Spinoza, há dois níveis de ideia − a ideia que somos (caráter 

formal da ideia) e a ideia  que temos (caráter objetivo da ideia). De acordo com 

Spinoza, a ideia que somos está em Deus, não a temos, pois a ideia que nós temos 

é sempre a ideia de nosso corpo, das afecções de nosso corpo, do que acontece ao 

nosso corpo a partir dos encontros e dos afectos  e é somente a partir dela que 

podemos conhecer, pelo menos no nível imediato de nosso entendimento. É neste 

sentido que Spinoza fala de ideias inadequadas, pois só temos imediatamente as 

ideias das afeções de nosso próprio corpo, ou seja, o efeito de um corpo sobre o 

nosso e não a causa propriamente dita desta relação ou mistura: 

Pois nós não temos a ideia que somos, pelo menos imediatamente: 

ela está em Deus enquanto ele é afetado por uma infinidade de 

outras ideias (Ética, parte II, prep., cor.). O que temos é a ideia do 

que acontece  ao nosso corpo, a ideia das afecções do nosso corpo, 

e é apenas por tais ideias que conhecemos imediatamente nosso 

corpo e os outros, nosso espírito e os demais. (Ética, parte II, prep. 

12-31). Há, pois, correspondência entre as afecções do corpo e as 

ideias no espírito, correspondência pela qual essas ideias 

representam aquelas afecções. (DELEUZE, 2002, p. 74). 

  Todas as ideias que temos, sejam quais forem, estão sempre em sucessão, 

sempre em movimento, de tal forma que uma ideia está sempre sendo sucedida por 

outra.  Porém, o que acontece, pergunta Deleuze, além dessa sucessão de ideias? 

Existe outra coisa, a saber: alguma coisa em nós que não cessa de variar. Existe um 

regime de variação que não se confunde com a sucessão das próprias ideias. Para 
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explicar esta sucessão, Deleuze utiliza o mesmo exemplo de Spinoza. Você passeia 

por uma rua  em que há várias pessoas conhecidas. Você diz:” Bom dia, Pedro”; 

logo depois olha para outro lugar e então diz: “Bom dia, Paulo”. Pedro é uma figura 

que não lhe traz bons sentimentos. Por outro lado, Paulo é uma pessoa que sempre 

lhe trouxe muito bons sentimentos. O que acontece a partir daí?  Se, por um lado 

houve uma sucessão de ideias, ideia de Pedro e ideia de Paulo sucessivamente, por 

outro lado,  algo  diferente aconteceu. Operou-se  uma variação. Segundo Spinoza, 

houve uma variação da potência de agir ou da força de existir  de um corpo, uma 

variação na própria essência do modo. Força de existir ou potência  de agir são 

variações de perfeição em que há um aumento ou diminuição da potência de um 

corpo, de sua própria essência. O afecto é sempre esta passagem de uma perfeição 

maior ou menor a partir de uma aumento ou diminuição da força de existir ou 

potência de agir.  Para Spinoza, existe uma relação de proporcionalidade entre 

realidade, perfeição e potência; quanto maior a potência de agir de um ser, maior 

será a sua perfeição e, consequentemente, maior será a sua realidade. 

  Toda afecção instantânea envolve uma transição, uma passagem, uma 

transição que nada tem a ver com uma comparação de estados. O próprio conceito 

de Devir, um dos mais importantes dentro da própria filosofia de Deleuze, tem sua 

origem nesta característica de passagem e transição presente nos afectos. Percebe-

se aqui a clara  influência de Spinoza sobre Deleuze a partir da força de 

deslocamento e passagem presente nos afectos. 

 Deleuze nos diz que esta passagem é a duração do próprio vivido. Ela não 

está “aqui” ou “ali” como se diria normalmente, pois ela é um “entre”. Ela acontece 

entre dois estados, por isso não pode ser representada. Assim, esta passagem que 

é a duração não pode ser reduzida a uma comparação de estados, pois, por mais 

que tentemos aproximar dois estados, duas afecções, não conseguiremos cristalizar 

aquilo que é por natureza transição, passagem. Nas palavras de Deleuze: 

A passagem é irredutível a dois estados e é o que envolve toda 

afecção. Eu diria que toda afecção envolve a passagem pela qual se 

chega a ela, e pela qual se sai, para outra afecção, por próximas que 

sejam as duas afecções consideradas. (DELEUZE, 1981). 

 As sucessões de ideias apresentam uma variação de grau maior ou 

menor de perfeição, uma variação da realidade formal ou intrínseca da ideia que, por 
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sua vez, trazem um aumento ou uma diminuição na potência de agir ou na força de 

existir, sendo essas variações os próprios afectos ou sentimentos. É possível dizer 

que, em essência, somos variações contínuas de potência. Como veremos de forma 

mais detalhada, pode-se afirmar que o ser humano se constitui principalmente, e 

antes de tudo, pelos seus afectos e  é a partir deles, que alguém pode  constituir-se 

eticamente favorecendo os encontros que  aumentem sua  potência de agir e existir.  

 Spinoza nos mostra uma diferença muito grande, e também muito simples, 

entre ética e moral. Ele jamais pergunta o que devemos fazer, qual a melhor ação, 

qual a ação mais virtuosa ou coisa do gênero; ele pergunta sobre o que está em 

nossa potência, o que somos capazes, o que pode um corpo. Deleuze deixa bem 

claro que Spinoza realmente, neste sentido, é “amoral”, pois sua perspectiva é outra, 

não lhe interessa o “dever ser”, mas sim, “o que pode um corpo?” Que tipo  de 

afectos ele suporta? Assim, em Spinoza, “a ética é um problema de potência, não é 

jamais um problema de dever”. (DELEUZE, 1978). Os afectos, em Spinoza, ganham 

um outro valor, diferente daquele afirmado pela tradição, pois é somente por eles,  e 

a partir deles, que o ser humano pode conhecer a si mesmo por meio dos seus 

encontros. É a partir dos afectos que temos acesso ao mundo e a nós mesmos. 

Vivenciamos, experimentamos coisas e acontecimentos pelos quais afetamos e 

somos afetados pelos encontros com outros corpos aumentando ou diminuindo 

nossa potência de agir ou nossa força de existir. É a partir dessa mistura ou desses 

encontros de corpos ou de almas  que nós nos constituímos. A ética, neste sentido 

formulado por  Spinoza, não segue nenhuma prescrição de regras determinadas de 

antemão, mas ela só diz respeito aos tipos de encontros que podem ou não 

aumentar a nossa potência de vida. O problema que surge  é que se os afectos 

revelam sempre um caráter passivo, pois por meio deles  percebemos somente os 

efeitos e nunca as causas, estaríamos determinados a viver pelos acasos dos 

encontros, estaríamos condenados a sermos passivos, necessariamente 

determinados pelos nossos afectos, sejam eles de tristeza ou de alegria?  

O aprender como decifração de signos 

 

 Por toda a história da Filosofia, com raríssimas exceções, as paixões (ou os 

afectos) foram vistas como erro, desvios e enganos,  por isso deveriam ser mantidas 
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sob controle para que assim a razão com toda a sua força  pudesse exercer seu 

domínio na alma. Assim, por apresentar um caráter imprevisível de mudanças de 

estados e fluxos, os afectos e as paixões foram reconhecidos como forças  caóticas 

que distanciavam o homem da razão. Para Deleuze e também para Spinoza, é 

exatamente nesta passagem, nesta transição e nesta diferença de estados, gerada 

pelo encontro de corpos e ideias −  pelos afectos − que o pensamento pode surgir 

com toda a sua potência. Como poderia haver movimento, mudança, transformação 

e diferença sem um encontro com o diferente, com o estranho, com o outro do 

pensar? 

 Muitas vezes, a palavra Filosofia é interpretada como  “amor à sabedoria”, ou 

“amor ao saber”. Parece que tal definição empobrece, e muito, o que a Filosofia 

enquanto disciplina tem a oferecer. O filósofo não busca algo já dado, já posto, mas 

sua busca é um movimento em direção a algo que ele não possui, mas que, ao 

mesmo tempo, está “sendo” possuído por ele. É neste território movente, neste 

“sendo”, que não é nem “não saber”, nem  “saber pronto”,  já constituído, que habita 

o filósofo; este  é seu território, puro devir.    

  Segundo Spinoza, há certos tipos de encontros, de afectos que, como 

veremos mais adiante, possibilitam  um aumento na  potência de agir e na força de 

existir de um corpo. É nesse “entre”, nessa “passagem”, nessa variação contínua, 

como diria Deleuze, que está o próprio movimento da vida. Todo aprender está 

sempre em um “entre”, ou seja, o aprender está bem no meio, entre o não saber e o 

saber. Dessa forma, todo aprendizado é uma passagem, uma variação de estados 

que gira em torno de algo ainda não conhecido para algo conhecido. Tanto o 

desconhecido (ignorância) como o conhecido (saber), para Deleuze, não definem o 

aprender, pois a ignorância e o saber são estados de coisas que não possuem 

movimento. O aprender diz respeito a movimento e transformação, passagem de 

estados. Neste sentido, o aprender tem relação direta com os afectos, 

diferentemente do saber que, por ser um estado já determinado e  concluído, 

identifica-se diretamente com conteúdos representativos do pensar. A pedagogia da 

resposta, influenciada pela própria tradição filosófica, relaciona o aprender com 

aquilo que já tem forma e identidade, ou seja, confunde o saber com o aprender. 

Saber é forma, conteúdo, substância, aprendizado  concluído e finalizado. Talvez, a 

título de hipótese, pode-se dizer que muitos alunos não se sentem  estimulados pela 
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pedagogia da resposta − a qual mantém estreita relação com o saber − pois,  

indiferente ao pensar criativo, ao próprio movimento natural do aprender, tal 

pedagogia não se abre à incerteza, ao fluxo da experimentação que está na própria 

essência do aprender: 

O aprender está no meio do saber e do não saber. No meio. Para 

aprender há que se mover entre um e outro, sem ficar parado em 

nenhum dos dois. Aqueles que sabem e aqueles que não sabem não 

aprendem, não podem aprender. O aprender está no fluir do 

movimento do pensar, nos prisioneiros que continuam presos na 

imanência do interior da caverna e não naquele que se libertou para 

apreender a idéia transcendente. (KOHAN, 2002, p. 129). 

 Fica claro que os afectos, enquanto movimento e passagem de estados, os 

devires,  revelam ser o elemento mais íntimo do aprender e, não é à toa, que 

Deleuze nos diz não haver aprendizado que não seja  deciframento de signos. 

Segundo Deleuze, o mundo não é algo dado, mas sim, algo a ser decifrado e 

decifrá-lo é um dom. (DELEUZE, 2003, p. 25). E não há outro caminho para 

aprendermos a decifrá-lo a não ser pelos encontros. Porém, estes encontros podem 

vir carregados de crenças que, de certa forma, nos distanciam do conhecimento 

tanto de nós mesmos como da própria coisa com a qual estamos em contato.  Como 

vimos, um afecto é um signo, uma marca, um efeito que pode ter vários sentidos. 

“Aprender diz respeito essencialmente aos signos”, nos diz Deleuze. Todo 

aprendizado é uma decifração de signos. Aprendemos por decifração de signos. 

Não há aprendizado que não passe por este processo de significação. 

 Deleuze  descreve algo que pode nos servir de inspiração e também de 

alerta. Inversamente do que muitos  professores acreditam, não sabemos como os 

nossos alunos aprendem. Como  vimos, cada corpo, cada ser humano em particular 

possui relações próprias que o constitui. Como é possível sabermos se o que 

estamos ensinando aos nossos alunos está sendo realmente assimilado? Na 

verdade não sabemos. Retornando a Deleuze: “Quem sabe como um estudante 

pode tornar-se repentinamente “bom em latim?” 
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A essência dos modos como singularidade 

 

 Vimos que cada atributo exprime uma qualidade infinita implícita na  

substância. A substância, por sua vez, possui infinitas qualidades infinitas ou infinitos 

atributos. Colocado isso, podemos avançar um pouco mais.   Segundo Spinoza, 

cada atributo, além de possuir uma qualidade infinita, possui também dois tipos de 

quantidades infinitas que, diferentes da qualidade (atributo), podem ser 

abstratamente ou logicamente divididas em partes ou em graus.  Uma quantidade 

intensiva que se divide em graus intensivos e uma quantidade  extensiva que se 

divide em partes extensivas.  Spinoza denominou de essência de modos a 

quantidade intensiva, os graus de intensidade presentes nos atributos:   

Tudo se passa, então, como se cada atributo estivesse afetado por 

duas quantidades elas mesmas infinitas, porém divisíveis sob certas 

condições, cada uma a sua maneira: uma quantidade intensiva, que 

se divide em partes intensivas ou em graus; uma quantidade 

extensiva, que se divide em partes extensivas. (DELEUZE, 1968, p. 

174, tradução nossa).6 

    Deleuze procura nos esclarecer como  tais divisões podem ser concebidas a 

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

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

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

(DELEUZE, 1968, p. 174, tradução nossa). As essências de modo são modos 

intrínsecos, isto quer dizer que elas enquanto contidas no atributo já possuem uma 

distinção intrínseca própria, apesar de estarem contidas no atributo possuem  uma 

singularização, uma intensidade própria. Elas não se distinguem do atributo apenas 

como modo existente, enquanto criaturas,  mas antes, enquanto contidas no próprio 

atributo. Em síntese: a singularidade da essência  é intrínseca e  está presente 

mesmo enquanto esta se apresenta contida no atributo. De acordo com Deleuze: 

Só podemos distinguir as coisas existentes na medida em que 

supomos que suas essências são distintas. Assim também, toda 

distinção extrínseca parece supor uma distinção intrínseca interior. É 

                                                           
6
 Não existe uma tradução catalogada em língua portuguesa do livro Espinoza et le probléme de l’expression. 

Utilizamos como material de apoio à nossa  tradução o trabalho de Daniel Nogueira ( UFRJ ). Disponível em: 
<http://www.4shared.com/office/Vn_u4w1M/deleuze_espinosa_e_o_problema_.html>. Acesso em: 18 nov. 
2012. 

http://www.4shared.com/office/Vn_u4w1M/deleuze_espinosa_e_o_problema_.html
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então provável que uma essência de modo seja singular nela 

mesma. (DELEUZE, 1968, p. 179, tradução nossa). 

 Segundo Deleuze, da mesma forma que a intensidade se distingue da 

qualidade, as essências de modos se distinguem dos atributos. É então pela 

intensidade, pelo seu grau de potência7, que uma essência revela sua própria 

singularidade. Assim, toda diferença entre seres ou criaturas se dá pela diferença 

intensiva intrínseca  presente à essência singular de cada criatura. Se a qualidade 

(atributos) revela a identidade ou univocidade do absoluto, por sua vez, a diferença 

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

identidade do absoluto. “De modo que se deve dizer de cada ser finito que ele 

exprime o absoluto de acordo com a quantidade intensiva que constitui sua 

essência, ou seja, de acordo com seu grau de potência”. (DELEUZE, 1968, p.180, 

tradução nossa) 

 É a partir das essências de modos que torna-se possível pensar sobre a difícil 

passagem do infinito ao finito.  Podemos pensar a substância como a potência 

infinita de todas as qualidades, a potência de pensar e de existir absoluta; os 

atributos, por sua vez, são as qualidades infinitas. Não sendo  o finito nem 

substancial nem qualitativo, ele se revela como quantitativo ou modal. Resumindo: 

sabemos que os atributos enquanto qualidades da substância são infinitos e 

indivisíveis, mas como vimos anteriormente, um atributo também possui quantidades 

infinitas que apresentam divisibilidade, ou o atributo enquanto quantidade possui 

partes intensivas (graus de potência) e, também,  extensivas. Para Spinoza, o que 

revela a diferença dos seres e das criaturas, ou seja, suas singularidades é, antes 

de tudo, a diferença intrínseca e quantitativa. É a quantidade intensiva presente em 

cada  essência singular e individual que expressa a própria potência e determina a 

distinção modal. Somente a distinção interna intensiva pode efetuar a singularidade 

de cada essência, de cada ser individual. Cada ser finito, animais, vegetais, minerais 

etc., enquanto essência de modo, enquanto singularidade, exprime o absoluto a 

partir da sua essência, de acordo com o seu grau de intensidade ou de potência 

presente intrinsicamente na sua essência. Assim, o finito (as criaturas) não está nem 

                                                           
7
 A palavra potência em Spinoza diz respeito à potência divina que é dupla:   “potência absoluta de existir, que 

se prolonga em potência de produzir todas as coisas; potência absoluta de pensar, portanto de se 
compreender, que se prolonga em potência de compreender tudo o que é produzido”. Gilles Deleuze,  Spinoza, 
filosofia prática, p. 103.  
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na substância nem nos atributos, pois a substância possui a potência absolutamente 

infinita e os atributos, as próprias qualidades infinitas da substância; logo, o finito 

não pode ser nem substancial e nem qualitativo, só lhe resta ser modal, quantitativo: 

“a redução das criaturas ao estado de modos surge como a condição sob a qual sua 

essência é potência, isto é, parte irredutível da potência de Deus.” (DELEUZE, 1968, 

p. 182, tradução nossa). Veremos mais adiante a relação íntima entre afectos e as 

essências de modos. 

   Não existe modo que não seja composto de um grande número de outros 

modos existentes. Um modo remete sempre a  uma cadeia necessária de outros 

modos. Um corpo é sempre uma multiplicidade de partes, partículas, subpartes que 

se mantém  em relação. Um modo só passa à existência “quando possui atualmente 

um grande número de partes extensivas que correspondem a sua essência ou grau 

de potência”. (DELEUZE, 1968, p.184, tradução nossa). Todo modo finito necessita 

de outros modos finitos exteriores para existir. Toda criatura é constituída por uma 

multiplicidade de partes que a constituem, não há modo existente que não esteja 

necessariamente relacionado a uma infinidade de outros modos. Assim,  um modo 

não passa à existência sem que antes uma infinidade de partes extensivas sejam 

determinadas a entrar em uma certa relação característica a este modo.  

 Cada modo,  cada  corpo, por mais simples ou por mais complexo,  sofre a 

ação de outros corpos a partir de relações de movimento e repouso, de velocidades 

e lentidões que fazem com que  esses corpos se agrupem em conjuntos infinitos 

maiores ou menores. Por exemplo: da constituição de  um simples  átomo indo até  

mesmo à formação de uma galáxia, o que percebemos é sempre uma ação de 

corpos agindo e interagindo entre si a partir de relações de movimento e repouso, de 

velocidades e lentidões. De acordo com Spinoza: 

Os corpos são coisas singulares, que se distinguem entre si pelo 

movimento e repouso. Assim, cada corpo deve ter sido 

necessariamente determinado ao movimento ou ao repouso por uma 

outra coisa singular, isto é, por um outro corpo , o qual também está  

em movimento e repouso.8 (SPINOZA, 2002, p. 99). 

  Os seres humanos, enquanto modos finitos, são constituídos por encontros 

de corpos. São os encontros dessas partes exteriores umas às outras, seguindo leis 

                                                           
8
 SPINOZA.  Ética, parte II, Lema 3. 
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necessárias de composição ou de decomposição que constituem a existência de um 

modo e não a sua essência. O homem, enquanto essência, se determina antes de 

tudo pela sua existência, pelo encontro de partes extensivas. Assim, para Spinoza, 

somos constituídos pelas nossas afecções, pelos nossos afectos, pelo encontro de 

corpos. Não apenas o corpo está determinado aos encontros com outros corpos, a 

partir das partes extensivas, mas também às ideias e suas infinitas conexões que 

constituem a mente humana. Enquanto modos (modificações da substância) somos 

constituídos por dois atributos: um modo atributo pensamento (ideia) e outro modo 

atributo extensão (corpo). Em síntese: nós seres humanos, enquanto criaturas, 

modos existentes, somos singulares por essência; nossa individuação se refere, por 

um lado, à nossa própria essência que se efetua  e atualiza-se a partir das relações 

de movimento e repouso, velocidade e lentidão de suas partes extensivas e, por 

outro lado,  a partir da capacidade de afetar e de ser afetado segundo a variação de 

intensidade de seu grau de potência. 

 A filosofia de Deleuze nos parece profundamente spinozista ao afirmar que 

toda a individuação, toda a singularidade de um ser se apresenta de modo bem 

diferente dos modelos apresentados pela tradição  que  postulavam a individuação a 

partir de uma forma  (modelo platônico) ou a partir de uma  substancialidade 

(modelo aristotélico) ou mesmo a partir de uma consciência (modelo  cartesiano). 

Tanto para Spinoza como para Deleuze, um corpo não se define pela sua forma, 

nem pela substância ou pelos seus acidentes, nem ainda pelo seu gênero ou 

espécie. Indo de encontro com toda a tradição filosófica, eles afirmam que “Um 

corpo se define somente por uma longitude e uma latitude”. Esta definição, em um 

primeiro momento, nos traz um certa estranheza: Deleuze define um corpo por sua 

longitude e por sua latitude, ou seja, por coordenadas geográficas, por uma 

cartografia, e isso não acontece por acaso −  talvez,  Deleuze queira nos mostrar o 

caráter imanente da individuação, procura se afastar de toda ideia de 

transcendência que por longa data esteve associada à essência dos seres. Deleuze 

nos direciona para uma certa geofilosofia. Longitude diz respeito aos conjuntos de  

elementos materiais (ou pelas partes extensivas, como diria Spinoza) que formam 

um corpo estando estas sempre  submetidas às relações de movimento e repouso, 

de velocidade e lentidão. Por sua vez, latitude diz respeito “ao conjunto dos afectos 

intensivos que um corpo é capaz de produzir”, ou seja, pela capacidade de um 
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corpo, por meio dos afectos, dos signos, dos encontros de corpos, aumentar ou 

diminuir seu poder  ou  grau de potência. Assim, uma individuação se determina 

antes de tudo pelos variados tipos de encontros e de afectos que nada têm a ver 

com a ideia de um sujeito ou de uma substancialidade. Para esta individuação sem 

sujeito, sem uma substancialidade, Deleuze e Guattari dão o nome de hecceidade. 

Para estes autores, toda individuação é uma multiplicidade, pois não há unidade 

mas encontros, relações entre corpos, e é somente nestas multiplicidades de 

elementos que se efetua  a singularidade ou a própria individuação. Assim, todas as 

subjetivações, totalizações, ou unificações como aquelas que afirmam a presença 

de um sujeito cristalizado não revelam a multiplicidade dos encontros que estão no 

próprio fundamento da individuação. Para Deleuze e também para Spinoza, a 

individuação se faz no múltiplo, tudo o que existe são relações  de movimento e de 

repouso entre partículas e moléculas, entre partes extensivas; é o poder de afetar e 

de ser afetado que determina uma individuação e não uma ideia totalizante que se 

afirma como sujeito dos acontecimentos. Assim,  para Deleuze, somos latitude e 

longitude, velocidades e lentidões entre partículas, conjunto de afectos não 

subjetivados. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 51). 

Uma nuvem  forma-se no céu como uma imagem em meu cérebro, o 

vento sopra como respiro, um arco-íris liga dois horizontes, o tempo 

que precisa meu coração para se reconciliar com a vida, o verão 

escoa como as férias passam. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 50). 

 Este pequeno fragmento retirado dos escritos de Michel Tounier revela 

hecceidades, ou seja, nada há de substancial nestas formas de individuações, 

porém todas elas surgem a partir de um tempo indefinido de acontecimentos e 

encontros. Todo encontro ou acontecimento está sempre dividido em um linha 

tempo “flutuante” chamado de Aion. Utilizando o mesmo exemplo de Deleuze: “um 

algo que ao mesmo tempo vai passar e acaba de se passar”, ou ainda “um já-aí e 

um ainda-não-aí simultâneos. (DELEUZE, GUATTARI, 2012, p. 51). Neste tempo de 

indefinição é que se instala uma hecceidade. Este tempo se identifica com os 

afectos na medida em que eles indicam sempre uma passagem, uma variação 

contínua na força de agir e da potência de existir. Cronos, por sua vez é o tempo da 

medida  e do cálculo,  “que fixa as coisas e as pessoas desenvolve uma forma e 

determina um sujeito”. (DELEUZE, GUATTARI, 2012, p. 51). 
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 A educação escolar com suas diferentes práticas pedagógicas  

institucionalizadas é fruto de uma  imagem do pensamento proporcionada pela 

tradição filosófica que sempre  acreditou  na substancialidade do conceito 

favorecendo a criação de identidades, subjetivando singularidades a partir de  

diferentes formas de subjetivação: “o bom aluno”, “ o aluno incapaz”, “o aluno 

desinteressado” etc. Tais práticas discursivas escolares foram sendo aceitas como 

regras e modelos que infelizmente atuam  na formação de sujeitos e indivíduos a 

partir de critérios totalizadores. Tal Educação se alinha a Cronos na medida em que 

ela não reconhece o devir e os afectos e suas respectivas  variações de potência 

dos corpos. Sua natureza é a medição e o cálculo sempre a partir daquilo que pode 

ser representado ou substancializado. Por outro lado, a hecceidade traz ao educador 

outros modos de se pensar os seres, outras possibilidades de mundos menos 

formatadas, menos cristalizadas. Uma educação escolar (e não só  escolar)  que 

não se encontra determinada pelos processos de subjetivação comuns à imagem do 

pensamento fornecida pela tradição filosófica (comum à educação institucionalizada) 

abre-se a diferentes olhares ainda inauditos, à diferença e  ao devir. Em síntese, 

uma  Educação que reconhece a  potência dos afectos, com a sua força e seus  

devires, torna possível novos olhares, novas práticas, possibilitando  diferentes  

formas de subjetividades, (e por que não de dessubjetividades?), diferentes 

daquelas prescritas pela nossa Educação vigente. Nesta perspectiva educacional – 

podemos chamá-la de pedagogia das sensações ou dos afectos, ou mesmo de 

pedagogia da diferença − todos os  elementos presentes no processos 

educacionais,  ou seja, currículos, projetos, planos de aula como a própria imagem 

do que seja ser um professor ou aluno, deixam de ser reconhecidos pela sua 

substancialidade, pela sua fixidez e cristalização e se abrem à passagem, à 

mobilidade e à diferença que estão na própria essência do pensamento enquanto 

aprendizado.  
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Segunda Parte -  A potência dos afectos 

Afecto e potência  

 Spinoza organiza os afectos em duas maneiras: afectos passivos e afectos 

ativos. Para compreendermos a diferença entre afectos passivos  (paixão) e afectos 

ativos (ação), é necessário voltarmos um pouco para a existência dos modos. Vimos 

que todo modo existente (um ser humano, um  pensamento, um planeta, uma 

galáxia etc.) tem como causa um outro modo existente e que cada modo existente é 

constituído por um grande número de partes que lhe pertencem. Um modo existente 

possui também uma duração que se mantém enquanto suas partes permanecem em  

relação de composição, mas esta mesma relação pode ser destruída a partir de 

outros encontros ou afecções. Spinoza nos diz que, na natureza, nenhuma coisa 

singular apresenta uma potência absoluta que não possa ser destruída por outra 

mais forte e mais potente. Segundo Deleuze: 

Se a morte é inevitável, não é absolutamente porque ela seria interior 

ao modo existente; é ao contrário, porque o modo existente está 

necessariamente aberto para o exterior, porque experimenta 

necessariamente paixões, porque encontra necessariamente outros 

modos existentes capazes de lesar uma das suas relações vitais [...] 

(DELEUZE, 2002, p. 105). 

 Por outro lado, um modo passa à existência quando suas partes constitutivas 

são determinadas extrinsecamente, não por sua essência, mas por  outros modos 

ou por outras partes extrínsecas a ele fazendo com que uma nova relação surja a 

partir deste novo encontro de partes ou de corpos:  

Um modo, passa à existência, não em virtude de sua essência, mas 

em virtude de leis, puramente mecânicas, que determinam uma 

infinidade de partes extensivas quaisquer a entrar em determinada 

relação precisa, na qual sua essência se exprime. (DELEUZE, 1968, 

p. 191, tradução nossa). 

   Um exemplo clássico  apresentado por Spinoza descreve a relação de 

composição  em que o quilo e a linfa se compõem para formar o sangue, ou seja, 

um corpo composto  (o quilo) se relaciona com outro corpo composto (a linfa) para 

formar um terceiro corpo mais composto que os dois anteriores (o sangue). Existe 

uma infinidade de exemplos, percebidos por nós, que mostram claramente o 
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surgimento dos corpos os mais variados possíveis sempre a partir de relações em 

que ocorre uma composição de partes. Um corpo só pode surgir na natureza a partir 

de uma relação própria de partes que o constituem. Todo ser humano enquanto 

modo possui uma potência atual, se atualiza a cada instante a partir dos diferentes 

tipos de afectos (passivos ou ativos). Para Spinoza, todas “as coisas finitas são 

partes da essência divina porque são modos dos atributos de Deus”. (DELEUZE, 

1968, p. 81, tradução nossa). Assim, como assinala Deleuze, o estado de criaturas, 

ou de modos, não retira delas a sua  potência própria,  ao contrário, as torna parte 

da potência de Deus, pois todas  as coisas finitas são modos dos atributos de Deus. 

Dessa forma, todo modo possui uma potência que está relacionada com a sua 

capacidade de ser afetado por um número muito grande de afectos.  Esse poder de 

ser afetado está em relação direta com a própria essência dos modos. Por isso é 

que Deleuze diz que “o modo existente tem uma essência idêntica a um grau de 

potência”, ou seja, “Toda potência é inseparável de um poder de ser afetado, e esse 

poder de ser afetado encontra-se  constante e necessariamente preenchido por 

afecções que o efetuam”.  (DELEUZE, 2002, p. 103). 

 Dessa forma,  um modo existente está necessariamente preenchido por 

diferentes tipos de afecções que o levam a um aumento ou a uma diminuição de sua 

potência de agir ou da força de existir. Spinoza denomina de conatus a essência 

singular de cada ser humano, ou seja, a essência do modo enquanto possui uma 

existência, uma duração. Como vimos, toda essência possui um grau de potência de 

afetar e de ser afetado. O conatus tende a perseverar na existência  −  todo corpo 

busca perseverar na existência, na manutenção e no desenvolvimento da vida  −  

posto que é determinado a existir a partir de momento que subsume uma infinidade 

de partes extensivas; por outro lado, é tendência de abertura em grau máximo para 

a aptidão de ser afetado. Esta aptidão é necessariamente preenchida primeiramente 

por afecções e afectos passivos, ou seja, por paixões. Segundo Deleuze, “o conatus 

tomado consciente de si sob este ou aquele afeto chama-se desejo, sendo este 

sempre desejo de alguma coisa”.9 (DELEUZE, 2002, p. 105). Como não existem 

ideias sem afectos correspondentes, da mesma forma não existem afectos sem 

                                                           
9
 Spinoza denomina de afectos primários a alegria, a tristeza e o desejo, pois destes três afectos provêm todos 

os demais. (Ética, III, prop. 11, esc.) Sobre o desejo ler: Ética, definição dos afectos, I.  
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desejos; enquanto somos preenchidos por afectos passivos (paixões), nosso próprio 

conatus será determinado por paixões. 

 No final da parte III da Ética, Spinoza apresenta as “Definições dos afectos” e 

logo na explicação da definição I, ele escreve:  

Compreendo, aqui, portanto, pelo nome de desejo todos os esforços, 

todos os impulsos, apetites e volições do homem, que variam de 

acordo com o seu variável estado e que, não raramente, são a tal 

ponto opostos entre si que o homem é arrastado para todos os lados 

e não sabe para onde se dirigir.  (SPINOZA, 2007, p. 239). 

  Pode-se dizer que o ser humano é, simultaneamente, desejo e ignorância, 

pois se estamos determinados inicialmente a ter paixões, por outro lado ignoramos 

as causas dessas paixões. Spinoza estabelece três tipos de afectos como sendo 

primários,  geradores de todos os diferentes afectos: alegria, tristeza e desejo. 

 Existe uma relação proporcional entre desejo e afecção: quanto maior a 

afecção maior será o desejo, é desta forma que nos esforçamos para afastar uma 

afecção que não nos convém ou, ao contrário, nos esforçamos para conservar uma 

relação que nos seja conveniente.  Segundo Spinoza, o desejo nada mais é que  o 

esforço da própria essência do homem determinada por cada afecção a agir de 

alguma forma (Ética III, def. dos afectos). Enquanto determinado por uma afecção 

passiva, o homem se percebe impotente diante de seus próprios afectos; ele se 

separa daquilo que pode,  distancia-se e se afasta da sua capacidade de agir. Toda 

forma de imobilização ou de fixação de ação tem como causa o investimento de um 

afecto passivo que  assume a capacidade de ser afectado do conatus. Nas palavras 

de Deleuze: 

Se estamos de alguma maneira separados daquilo que podemos, é 

porque nossa potência de agir está imobilizada, fixada, determinada 

a investir à afecção passiva. Nesse sentido, porém, o conatus é 

sempre idêntico a própria potência de agir.   (DELEUZE, 1968, p. 

211, tradução nossa). 

 Deleuze, em um de seus cursos em Vincennes, procura explicar a natureza 

da imobilização da ação. Segundo ele,  quando nos deparamos com algo ou alguém 

que, de alguma forma, não se compõe conosco, uma parte de nossa potência fica 

ocupada em afastar a coisa; minha potência fica diminuída. Isto não quer dizer que 
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tenho menos potência, mas que uma parte dela está ocupa em conjurar, em evitar 

aquilo que não se compõe comigo. Minha potência está literalmente afetada em 

afastar aquilo que percebo ser um mau encontro. 

 Para Spinoza, existe uma relação íntima entre consciência e conatus. A 

consciência é um sentimento transitivo da passagem contínua das variações de 

nossa potência de agir. Ela é simples testemunha das variações do conatus, ou seja,  

de suas passagens de menor potência para uma maior potência ou inversamente. 

Deleuze faz questão de demonstrar a influência de Spinoza em Nietzsche:  

[...] Nietzsche é estritamente espinosista ao escrever: “A grande 

atividade principal é inconsciente: a consciência só aparece 

habitualmente quando o todo se quer subordinar a um todo 

superior; ela é antes de tudo a consciência desse todo superior, da 

realidade exterior ao eu; a consciência nasce em relação ao ser do 

qual poderíamos ser função, é o meio de nos incorporarmos nele.” 

(DELEUZE, 2002, p. 27). 

  Uma das ideias fundamentais em Spinoza diz respeito à potência de Deus. 

Segundo este filósofo, Deus não possui qualquer tipo de poder ou de vontade divina; 

para Deus não existem possíveis, diferentemente da ideia de Deus apresentada pelo 

cristianismo. “Deus é igualmente  causa de todas  as coisas que se seguem da sua 

essência, e causa de si mesmo”. Assim, não existe em Deus uma vontade que se 

apresenta como um possível, mas, ao contrário, “Deus age exclusivamente pelas 

leis de sua natureza e sem ser coagido por ninguém”.10 (SPINOZA, 2007, p. 39). É 

pela natureza absoluta de Deus, pela sua infinita potência, e não pelo poder de uma 

vontade soberana, que Deus é causa de todas as coisas que se seguem de sua 

essência. Como vimos acima, toda potência  é inseparável de um poder de ser 

afetado. Em Deus, este poder de ser afetado tem sempre como causa ele mesmo; 

Deus não sofre por suas modificações, ao contrário, age sobre elas,  produzindo 

suas próprias leis pelas quais Ele se determina: 

[...] a Parte I da Ética demonstra que tudo o que existe e opera na 

Natureza segue da necessidade e perfeição da essência e potência 

da substância absolutamente infinita e que por isso mesmo tudo o 

que existe exprime de maneira certa e determinada a essência e a 

potência do ser absolutamente infinito. (CHAUÍ,  2011, p. 119). 

                                                           
10

 SPINOZA.  Ética I, proposição 17. 
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 Assim, não é por acaso que o spinozismo é considerado uma filosofia da 

potência, pois, de acordo com Deleuze “toda a Ética se apresenta como um teoria 

da potência por oposição à moral como teoria  dos deveres”. (DELEUZE, 2002). 

 A ordem dos encontros (ou dos afectos) 

 

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

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

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

minhas de tal forma que ambos os corpos se conservam e se prosperam. O único 

critério determinante é o critério do útil. Se um encontro  é útil para ambos os corpos, 

pode-se dizer que este encontro é bom; é útil, na medida em que produz em mim e 

no outro  um sentimento passivo de alegria e de composição. Bom, na ordem dos 

encontros, significa bom encontro. Um bom encontro, mesmo que seja gerado por 

uma afecção passiva, aumenta a minha potência de agir. Uma afecção desse tipo é 

uma alegria-paixão.  É importante salientar que, para Spinoza, um afecto passivo ou 

paixão é sempre uma impotência, pois está ligado à nossa incapacidade de ação, ou 

seja,  à capacidade da coisa exterior agir sobre nós: “enquanto nosso poder de ser 

afetado estiver preenchido por paixões, estaremos separados daquilo que 

podemos”. (DELEUZE, 1968, p. 219, tradução nossa).  Dessa forma, apesar de a 

alegria-paixão aumentar a nossa potência de agir, ela nos mostra ainda a nossa 

impotência. O conatus, enquanto  esforço e desejo de perseveração na existência, 

busca, por natureza, sempre aquilo que lhe é útil. Ao ser preenchido por uma 

alegria-paixão que o favorece e aumenta sua potência de agir, o conatus torna-se da 

mesma forma mais potente, se identifica com este aumento de potência derivado da 

alegria-paixão. Assim, todo o seu esforço será direcionado para que haja uma 

manutenção desta alegria e, também,  da relação com o objeto que a proporcionou. 

Deleuze nos convida a pensar em uma cadeia de afectos passivos alegres que, 

apesar não serem causados por nós mesmos, e por isso mostrar a nossa 

impotência, têm a força de aumentar a nossa potência de agir cada vez mais. 

Porém, uma tal cadeia de alegria-paixão nunca será suficiente para nos elevar para 

uma ação, para que possamos ser ativos  sobre os nossos afectos.  
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 O segundo caso de encontro, da mesma forma que o anterior, se dá a partir 

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

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

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

encontro denomina-se tristeza-paixão. Sempre que há um encontro em que há uma 

diminuição do potência de agir, pelo menos em um dos corpos submetidos a este 

encontro, necessariamente este corpo que sofreu a diminuição de potência será 

afetado pela tristeza, toda diminuição de potência está relacionada com um afecto 

de tristeza. O conatus, enquanto desejo de autoperseveração, mesmo sendo 

afetado pela tristeza, procura aquilo que lhe seja útil para poder manter outros tipos 

de encontros que lhe sejam potenciais, ou seja, encontros que lhe aumentem a 

capacidade de agir e existir. Assim,  tanto a alegria quanto a tristeza preenchem a 

capacidade de ser afetado do conatus. A tristeza, segundo Spinoza, é a passagem 

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

de uma perfeição menor a outra maior. Toda tristeza só pode ser originada por uma 

causa externa, pois toda diminuição da potência de existir só pode ser causada por 

um agente exterior e nunca pela própria potência do conatus. Segundo Chauí: 

Porque  diminuição da força do conatus corpóreo e mental, a tristeza 

só pode ter causas exteriores, pois sendo o conatus o esforço de 

autoperseveração na existência, recusa e  afasta tudo quanto possa 

impedi-lo. Ou seja, embora o conatus  passivo seja triste, isto é, 

enfraquecido, a fraqueza não pode vir dele mesmo, e sim da 

potência de forças externas a ele. (CHAUÍ, 2011, p. 150). 

Segundo Deleuze, ao mantermos uma relação que não se compõe com a 

nossa, temos uma afecto de tristeza. Assim, quando nossa potência de agir fica 

menor, experimentamos necessariamente a tristeza em nossa alma, por menor que 

ela seja. Quando nos relacionamos com alguma coisa que não se compõe conosco, 

por natureza temos a tendência de destruí-la, ou seja,  a tristeza nos conduz  ao 

ódio.  

 Como vimos, a alegria é a passagem de uma perfeição menor para uma 

maior e a tristeza é  uma passagem  de uma perfeição maior para uma menor e o 

desejo é a própria essência do homem enquanto determinada a agir a partir das 

diferentes formas de afecção e afectos. Segundo Spinoza, estes são os três afectos  

primitivos ou primários; por outro lado, o amor e o ódio e todos os demais afectos  



40 
 

são afectos derivados. Assim, segundo Spinoza, “o amor é uma alegria 

acompanhada da ideia de uma causa exterior” (SPINOZA, 2007, p. 242) da mesma 

forma que “o ódio é uma tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior” 

(SPINOZA, 2007, p. 243). Por isso, a presença do amante traz sempre satisfação e  

fortalece a alegria como afecto primário, da mesma forma que a presença do objeto 

odiado sempre traz insatisfação para aquele que odeia, fato que fortalece o próprio 

ódio.         

 Deleuze, de acordo com Spinoza, nos diz que a tristeza nos leva, 

estranhamente, à alegria, porém uma alegria compensatória, indireta. Se você 

imagina que a pessoa que você odeia sofrerá um acontecimento ruim, tal 

pensamento o leva a ter uma alegria compensatória, tal alegria se funda no 

ressentimento e no ódio:  

Se você tem um coração diabólico, acreditará que esse coração se 

amplia nas alegrias do ódio, e essas alegrias do ódio, por imensas 

que sejam, não suprimirão nunca a sua pequena tristeza da qual 

você é parte. (DELEUZE, 1981).  

  O conatus enquanto desejo de duração, de manutenção da vida não pode 

ser ele mesmo causa da tristeza. Assim, a tristeza necessariamente possui uma 

causa externa ao próprio conatus mesmo que ele esteja enfraquecido por ela. 

Apesar de Spinoza estabelecer claramente a separação entre as duas linhas de 

afecções, alegres e tristes, correspondendo aos dois tipos de encontros ou afectos, 

percebe-se, de acordo com Deleuze,  que tal divisão mostra-se ainda abstrata, pois 

de maneira mais complexa podemos amar e odiar um mesmo objeto a partir da 

própria complexidade de nossas próprias relações. Por exemplo, um objeto que nos 

traz alegria pode ser o mesmo que nos traz tristeza, basta que esse objeto seja 

destruído em algum momento. Inversamente, ao sabermos que um objeto que 

odiamos foi destruído, tal fato traz para nós uma mudança em nossos afectos. 

(SPINOZA, 2007, p. 217). Desenvolveremos mais adiante, no tópico Desejo e 

Emulação, uma análise mais detalhada sobre alegria compensatória. Apesar desta 

ambiguidade de relações, uma coisa é certa, a tristeza jamais pode nos trazer um 

aumento de nossa potência. Uma tristeza-paixão é o afecto mais baixo que reduz 

nosso potência de agir e existir ao mínimo. 
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 Para Deleuze, a razão pela qual os seres humanos se encontram em estado 

de tristeza parte do seguinte princípio: sendo o homem, enquanto modo, afetado por 

objetos, ou seja, por relações parciais e particulares externas,  sua própria relação 

característica, singular e própria pode estar ofuscada ou deformada por relações 

determinadas  às coisas exteriores. Se, em princípio, um homem deveria convir com 

outro homem, isso não ocorre porque ele está submetido a afecções passivas que o 

distancia de suas próprias relações características. Dessa forma, ele está  

determinado a  ter afectos tristes, ou seja, a manter relações que não se compõem 

com sua própria natureza.  

Origem do desejo e sociedade do consumo 

 

 Na proposição 57 da parte III de Ética, Spinoza procura nos mostrar que, por 

sermos singulares por essência, somos também singulares em nossos afectos: “Um 

afecto qualquer de um indivíduo discrepa do afecto de um outro tanto quanto a 

essência de um difere da essência de outro. (SPINOZA, 2007, p. 233). Vimos que, 

em Spinoza, o desejo é a própria essência do homem. Enquanto conatus, buscamos 

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

relacionado ao nosso corpo e à nossa mente ao mesmo tempo, estamos afetados 

pelo desejo. Enquanto este desejo apresenta uma variação, um aumento ou uma 

diminuição da nossa potência de agir, dizemos que estamos respectivamente 

alegres ou tristes, ou seja, alegria e tristeza nada mais são que o próprio desejo no 

homem enquanto há um aumento ou uma diminuição de sua potência de agir ou 

força de existir. Porém, o mais importante é sabermos que esta variação da potência 

não se dá de forma idêntica em todos os homens, pois cada criatura possui uma 

essência singular, ou seja, um afecto que leva uma pessoa a ter uma tristeza 

profunda pode, em outra pessoa,  produzir uma tristeza branda, pois ambas as 

pessoas não são afetadas da mesma forma, pois cada uma delas possui um 

essência singular e própria. Portanto, segundo Spinoza: 

Logo,  alegria e a tristeza de um discrepa da alegria ou da tristeza do 

outro tanto quanto a natureza ou a essência de um difere da 

essência do outro, consequentemente, um afeto qualquer de um 

indivíduo discrepa do afeto de um outro, etc. (SPINOZA, 2007, p. 

233). 
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  Spinoza nos diz que somos seres singulares em essência; logo, somos 

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

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

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

tristeza é sempre da ordem do singular e não do universal.  

 No escólio da já citada proposição 57, Spinoza escreve que um 

contentamento de um filósofo é profundamente diferente do contentamento de um 

ébrio; apesar de ambos terem um aumento na potência, a maneira de serem 

afetados é profundamente diferente. Este é o problema da singularidade, não 

podemos ter certeza de que maneira o outro irá ser afetado, sensibilizado, pois cada 

pessoa é singular  em sua capacidade de ser afetado. Um afecto que, para mim,  

pode  servir de estímulo, que pode resultar em alguma forma de alegria, para o outro 

pode trazer-lhe uma baixa de  potência ou algum tipo de tristeza. No campo dos 

afectos, apesar de existirem  causas precisas que nos possibilitam compreendê-los, 

como bem afirma Spinoza, logo no prefácio da  parte III de Ética, por outro lado 

sabemos que não existe nenhuma certeza sobre a maneira singular de um corpo ser 

afetado, pois isto só diz respeito à essência singular de cada ser. Não posso ser 

afetado da mesma forma que meu vizinho, pois somos em essência diferentes,  a 

minha alegria não pode ser a mesma que a dele  pois somos singularmente 

diferentes. Ao desejar ter a mesma alegria de meu vizinho, isto me mostra que estou 

determinado a ter uma afecção passiva pois não produzi uma ação, mas apenas fui 

impelido por algo que veio de fora, pela imitação,  a ter o mesmo afecto que ele. 

Posso desejar um sorvete por imitação, neste caso não sou a causa adequada deste 

desejo, ou seja, estou determinado por uma paixão, por uma causa inadequada Ao 

desejar o sorvete, indiretamente, pela imitação, não sou causa, mas efeito de uma 

ação, sou causa inadequada de um ação que não se realiza de forma completa em 

mim,  mas sim parcialmente; logo, meu desejo é um afecto passivo. (POURRIOL, 

2009, p.169). 

 Mas nem sempre o meu desejo pode ter como causa um afecto passivo. O 

meu gesto diante do sorvete pode ser passivo ou ativo, posso realmente desejá-lo 

por iniciativa própria, por uma ação direta que tem origem em mim mesmo. Neste 

caso, meu desejo tem como causa uma ideia adequada. Em síntese, não é o que 

fazemos, mas é a maneira que fazemos que importa, é o tipo de afecto a que 
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estamos diretamente relacionados que determinará o nosso estado de passividade 

ou de atividade, de paixão ou de ação. Na proposição 27, na parte III de Ética, 

Spinoza escreve sobre a imitação dos afectos, mais especificamente sobre a 

emulação do desejo. “Por imaginarmos que uma coisa semelhante a nós e que não 

nos provocou nenhum efeto é afetada de algum afeto, seremos, em razão dessa 

imaginação, afetados de um afeto semelhante.” (SPINOZA, 2007, p. 195). 

 Se eu vejo alguém que reconheço (ou imagino) como semelhante a mim ser 

afetado por um determinado afecto, de forma análoga serei afetado do mesmo tipo 

de afecto que aquela pessoa. O termo semelhante parece ter um lugar especial, pois 

podemos reconhecer semelhanças por diversas formas em alguém, pelo seu 

caráter, pelo tipo de atividade etc. O que importa é que, ao me reconhecer 

semelhante a outra pessoa,  identifico-me com seus próprios afectos, sou afetado da 

mesma forma que ela. Spinoza denomina emulação quando esta imitação de 

afectos se relaciona ao desejo, ou seja, um desejo é formado em mim por 

reconhecer que alguém, semelhante a mim, possui  tal desejo. 

 Ollivier Pourriol apresenta uma interessante análise sobre conceito de 

emulação  de Spinoza,  aplicado ao cinema: 

[...] basta ver uma “coisa semelhante a nós” desejar alguma coisa 

para desejarmos a mesma coisa. Esse é o princípio da vitrine, ou, 

ainda melhor, da tela. A tela é também uma espécie de vitrine, e 

eficiente, uma vez que não se contenta em nos mostrar objetos 

apresentados como desejáveis, mas os põem em primeiro plano, 

mostrando-nos seres semelhantes a nós prestes a desejá-los. O 

filme é publicitário em seu próprio princípio. (POURRIOL, 2009, p. 

162). 

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

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

singularidade do indivíduo, da diferença constituinte própria de cada individuação,  

do que no estímulo de  desejo indiretos, que pouco tem a ver a própria essência 

singular de cada individuação. Compreendido isso, surge diante de nós um 

problema ético: como saber se meu desejo, se meu afecto é de “primeira mão”, ou 

seja, singular e próprio ou um desejo indireto, de “segunda mão”? Assim, o problema 

já não é o desejo, mas sim qual a origem do meu desejo.  Um desejo é 

verdadeiramente meu ou simplesmente uma emulação que tem como origem 
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sempre uma desejo de outrem? Tais questões nos remetem a uma ética da 

definição de si. Percebe-se assim,  a importância de compreendermos os nossos 

próprios afectos na medida em que podemos estar vivendo a partir de afectos que 

não são autenticamente nossos, mas que por emulação, acreditamos na sua 

autenticidade. Não é isso que a sociedade do consumo produz a todo momento? 

Necessidades que, se bem analisadas, mostram-se não necessárias a nossa 

singularidade, mas por estarmos determinados a desejar o desejo do outro (a partir 

das mais diversas tecnologias de  publicidade, mídia e  espetáculo) acabamos nos 

tornando um outro de nós mesmos. Sabemos que em Spinoza somos sim 

constituídos pelos nossos encontros, com seres de toda espécie, humanos ou não 

humanos, e se estes encontros possibilitarem um aumento de nossa potência 

teremos como resultado um aumento de nossa própria potência de vida. Então, o 

problema  não são os corpos (objetos ou pessoas  que necessariamente estaremos 

em contato), mas sim a origem de nossos desejos. Seriam os nossos desejos 

realmente desejos singulares tendo como origem não uma emulação, mas um 

desejo autenticamente relacionado a  nossa própria potência? Quando nosso desejo 

é capturado pelo circuito da sociedade do consumo perdemos de vista nosso próprio 

desejo e em seu lugar o que impera é a própria imitação de afectos.  

Uma grife, por definição, suprime a singularidade de quem a usa e só  

enfatiza sua impotência de desejar a não ser por imitação. Cada 

ente, diz Spinoza, tem sua perfeição própria, seu estilo próprio. Se 

não podemos de forma alguma colocá-lo  sob suspeita de não gostar 

de grifes – em sua época, o fenômeno publicitário não era a moda de 

comunicação dominante – podemos por outro lado, afirmar que ele 

não gosta de grifes de subserviência; seja qual for a época, uma 

sociedade cujo motor reside na emulação é uma sociedade de 

escravos. (POURRIOL, 2009, p. 167). 

 A educação escolar parece não se preocupar com esta importante questão 

sobre a origem dos nossos afectos, questão de fundamental importância à filosofia 

de Spinoza. Um simples exemplo é capaz de explicitar esta questão: quando um 

aluno percebe semelhanças e se identifica com outros alunos, seja pela capacidade 

de aprendizado, pela atitude comportamental etc., esse aluno dessa forma  imita os 

afectos de seu(s) colega(s). Por exemplo, um colega que ele imagina como seu  

semelhante é afetado por um afecto de tristeza;  necessariamente ele será afetado 

com esse mesmo afecto.  Uma coisa importante que muitos professores não 
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percebem, e que pode ser observada a partir da proposição 27 da parte III de Ética,  

é que a maneira como um professor  afeta um único aluno reflete indiretamente  

sobre outros, na medida em que estes outros se imaginam semelhantes ao aluno 

afetado pelo professor. Na medida em que um aluno imagina outro aluno como seu 

semelhante, como seu colega,  ele será afetado de um afecto semelhante àquele 

que foi afetado seu colega. Quando um professor é indiferente a um aluno em sala 

de aula, sua indiferença não està relacionada somente àquele aluno, mas a todos os 

alunos que se imaginam semelhantes ao aluno em questão, ou seja, todos os seus 

amigos e colegas serão afetados em algum nível, pela indiferença. Observa-se 

assim a importância de um professor perceber, dentro de sua possibilidade, é claro,  

os diferentes tipos de afectos que ele pode estar gerando em seus alunos. É lógico 

que esta educação afetiva não se restringe somente à relação entre aluno e 

professor,  mas ela pode ser desdobrada em uma multiplicidade de encontros que 

não poderão ser analisados  aqui neste momento.  

 Gilles Lipovetsky, em seu livro A felicidade Paradoxal, traz algumas ideias 

importantes sobre o conceito de “consumo emocional”, que vem sendo desenvolvido 

pelo marketing. De acordo com Lipovetsky, a vivência afetiva vivida pelos  

consumidores pode fazer a diferença na hora de se  vender um produto, mas, o mais  

o importante a ser compreendido  é  que  ela atualmente representa a própria forma 

do consumo, ou seja, segundo Lipovetsky,  o consumo emocional   

corresponde apenas em parte a esses produtos e ambiências que 

mobilizam explicitamente os cinco sentidos. Ele designa, muito além 

dos efeitos de uma tendência de marketing, a forma geral que toma o 

consumo quando o essencial se dá de si para si. (LIPOVETSKY, 

2007, p. 45).  

 Se antes o que determinava a venda de um produto era seu status social, sua 

visibilidade, agora o que prevalece é o imaginário da marca. O valor social das 

marcas está sendo substituído pelo valor imaginário das marcas. É lógico que a 

marca do produto continua sendo o mais importante diferencial  para a sociedade do 

consumo, mas agora os prazeres elitistas foram reestruturados para uma nova 

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

vista à admiração e à estima de outrem”. (LIPOVETSKY, 2007, pp. 47-48). Em 

nossa sociedade do hiperconsumo, o importante não está no reconhecimento social 

dado ao produto, mas na satisfação própria que o produto oferece; o indivíduo se 
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sente agora não mais fazendo parte de uma massa, pois o que interessa é a 

satisfação consigo. Agora já não é “feio” gastar um alto valor em um produto, pois o 

que interessa  é  o valor do indivíduo, pois o sentimento da sociedade do 

hiperconsumo é: “eu mereço a qualidade deste produto”. 

compram-se  marcas onerosas não mais em razão de uma pressão 

social, mas em função de momentos e das vontades, do prazer que 

delas se espera, muito menos para fazer exibição de riqueza ou de 

posição para gozar de uma relação qualitativa com as coisas ou com 

os serviços. Mesmo a relação com as marcas psicologizou-se, 

desinstitucionalizou-se, subjetivou-se.  (LIPOVETSKY, 2007, p. 49). 

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

nossas vontades  são verdadeiramente nossos, acreditamos possuir agora um 

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

de nós mesmos:  

Se a sociedade de consumo é uma sociedade da frustração, não é 

porque o desejo seria essencialmente impossível de  satisfazer, mas, 

paradoxalmente, porque nela ninguém deseja de verdade. Cada um 

imita um desejo que não é o seu, e que, a bem da verdade, não é o 

desejo de ninguém. É a imitação de uma imitação. (POURRIOL, 

2009, p.167). 

 O problema é que na sociedade do consumo produz-se indivíduos e não  

individuações:  

Você é longitude e latitude, um conjunto de velocidades e lentidões entre 

partículas não formadas, um conjunto de afectos não subjetivados. Você 

tem a individuação de um dia, de uma estação, de um ano, de uma vida 

(independentemente da duração); de um clima, de um vento, de uma 

neblina, de um enxame, de uma matilha (independentemente de sua 

regularidade). (DELEUZE; GUATTARI, 2012, pp. 51- 52). 

 Conclui-se que o hiperconsumo produz indivíduos a partir de suas próprias 

exigências, prescrições e valores e não a partir da potência singular de cada 

essência individual. É a própria máquina social que cria subjetividades identitárias, 

virando os olhos para o mais essencial: a diferença singular de cada corpo com  sua 

potência própria de afetar e de ser afetada; potência que não se limita e não se 

reduz à reprodução de afectos ou desejos de “segunda mão”.  



47 
 

Educação e diferença 

 

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

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

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

vimos, Spinoza  não  define um corpo pela sua forma, pela sua substancialidade, 

mas a partir de duas maneiras simultâneas. Por um lado, pela relação de movimento 

e repouso, velocidade e lentidão de suas partes ou partículas, por outro, pela sua 

capacidade de afetar e de ser afetado. Esta  ruptura na definição de corpo, 

proporcionada por Spinoza,  trouxe novas possibilidades de se pensar  os seres e as 

coisas  sem fixá-los a uma forma ou a  uma substância, possibilitando assim certas 

linhas de fuga das velhas  categorizações como  sujeito-objeto, gênero-espécie etc. 

Pode-se dizer que Spinoza desterritorializou  o modelo tradicional de Filosofia 

estabelecendo uma nova territorialização, e por causa dessa ruptura foi combatido, 

execrado, e como vimos, excomungado da religião judaica. Mas por que esta nova 

definição de corpo  trouxe tanto incômodo à tradição? Se defino um corpo não pela 

sua substância, não pelo seu gênero ou espécie, não posso mais afirmar múltiplas 

formas de hierarquias como aquelas afirmadas pela tradição filosófica. Por exemplo, 

posso observar semelhanças e diferenças entre seres que não poderiam ser 

pensadas pelas distinções categoriais. Se o ser humano é definido primeiramente  

pelos seus afectos e seus encontros, nada o impede de ter semelhanças afectivas 

entre membros de espécies diferentes. Não podemos afirmar semelhanças entre 

dois seres unicamente por pertencerem a uma mesma espécie, pois cada um possui  

uma capacidade singular de ser afetado diferentemente do outro, ou seja, cada um 

deles possui singularidades próprias. O que pode um corpo? Esta pergunta vai de 

encontro com todas  as definições universalizantes de gênero ou espécie, pois cada 

corpo se define, antes de tudo, pelas suas singularidades afetivas e pelas suas 

relações de velocidade e repouso (O que  pode um corpo? O que ele suporta?). 

Assim, segundo Deleuze 

O importante é conceber a vida, cada individualidade de vida, não 

como uma forma, ou um desenvolvimento da forma, mas como uma 

relação complexa entre velocidades diferenciais, entre abrandamento 

e aceleração de partículas [...] (DELEUZE, 2002, p. 128). 
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 Deleuze traz um interessante exemplo  para ilustrar a individuação por 

afectos.  Um cavalo de corrida e um cavalo de lavoura não possuem a mesma 

capacidade de ser afetados; cada um deles, à sua maneira, possui características 

próprias de serem afetados e também de afetar. De certa forma, um cavalo de 

lavoura possui diferentes afectos em relação a um boi. Mas,  por outro lado, este 

mesmo cavalo de lavoura possui mais afectos em comum com um boi do que com 

um cavalo de corrida. Assim, a determinação   de gêneros ou espécies deixa de lado 

o mais importante, a própria individuação de um corpo, ou seja, sua capacidade de 

afetar e ser afetado.  Dessa forma,  pode-se  afirmar que um  determinado homem 

possui mais  semelhanças com um animal do que com um outro homem. Isto pode 

nos parecer muito estranho, pois estamos condicionados a perceber o mundo por 

meio de abstrações, de categorias pré-determinadas que definem de antemão o que 

pode ou não pode ser um corpo. Na individuação por afectos, o que interessa é a 

capacidade de afetar e ser afetado  não uma ideia abstrata que representa, que 

universaliza uma forma de ser.  É  neste sentido que podemos dizer que os afectos 

são devires e um corpo se define menos pelas suas funções e órgãos do que pelos 

seus afectos. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 44). Muitos biologistas e naturalistas 

buscaram estabelecer novas formas e critérios para descrever um animal, para 

defini-lo de forma diferente daquela estabelecida a partir de Aristóteles.  Deleuze cita 

o nome de Jakob von Uexküll que, ao definir um animal, busca antes de tudo 

compreender quais são seus afectos passivos e ativos, de que ele enquanto corpo é 

capaz de afetar e de ser afetado. De acordo com Deleuze “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 afectos e é tudo” [...] (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 

44). 

 Um mundo a partir de três afectos: o primeiro de luz, o segundo olfativo que 

faz com que ele deixe-se cair sobre o animal e, por último, um afecto calorífico que 

busca a melhor região, a mais quente da pele do animal, na qual ele irá se alimentar. 

Assim, o carrapato possui um grau máximo de potência, após se alimentar com o 

sangue do animal que lhe serviu de alimento e um mínimo que acontece no 

momento de sua espera, durante o tempo em que ele jejua esperando a hora certa 

para fazer a sua festa. Chama-se Etologia o estudo que procura definir um corpo  
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pelas relações de velocidade e lentidão de suas partes e partículas, dos poderes 

que um corpo tem de ser afetado e de afetar, dentro de um determinado plano de 

imanência. É exatamente sobre este ponto que está a verdadeira diferença entre 

uma abordagem ética e uma abordagem moral de um corpo. Por exemplo: pode-se 

afirmar que um carrapato se define pelas suas funções fisiológicas, órgãos, patas e 

trompas, mas num campo ético “não sabemos nada do que pode um corpo 

enquanto não sabemos o que ele pode”. (DELEUZE;  2012, p. 45). No campo ético, 

ou melhor, do ponto de vista da Ética, tais características fisiológicas são 

consequências de uma capacidade de afetar e de ser afetado de um corpo: 

Nunca, pois, um animal, uma coisa é separável de suas relações 

com o mundo: o interior é somente um exterior selecionado; o 

exterior, um interior projetado; a velocidade ou a lentidão dos 

metabolismos, das percepções, ações e reações entrelaçam-se para 

constituir tal indivíduo no mundo. (DELEUZE, 2002, p.130). 

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

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

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

mais importante: sua relação com o mundo. É na/pela relação com o mundo que um 

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

substancializando a vida, a Ética, por outro lado, se abre ao movimento, à 

diferenciação que somente a relação pode trazer. Pensar uma coisa, um objeto, um 

ser, humano ou não humano distante de suas relações é tirar o mais importante 

deste ser, ou seja, a sua própria vida que só se faz pelas relações de corpos, pelas 

relações de forças que cada afecto apresenta. 

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

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

para ser outro e não mais o mesmo? O que é a Educação senão a tentativa de se 

criar condições para que um sujeito possa se dessubjetivar  tornando-se  outra coisa 

do que era? Neste sentido, somente uma educação ética, ou uma educação pelos 

afectos pode relacionar um indivíduo ao seu mundo, incorporando a questão 

fundamentalmente ética apresentada por Spinoza: o que pode um corpo? O que 

pode um professor? O que pode um currículo? Etc. Nada sabemos, pois depende 

das  diferentes relações as quais eles serão apresentados. Uma educação moral 

impõe formas e conteúdos, pois é da sua natureza afirmar ideias totalizadoras, 
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fundamentadas em abstrações e representações que buscam a certeza do absoluto 

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

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

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

 Ideias inadequadas e os signos  

 

  No tópico O que são os afectos apresentamos uma importante questão que 

deixamos em aberto: será que estamos determinados a viver somente pelos afectos 

passivos, aos acasos dos encontros, às misturas de corpos sem jamais podermos 

conhecer as suas causas, mas somente os seus efeitos sobre nós? Pois, como 

vimos, a afecção indica muito mais a natureza do corpo afetado do que a natureza 

do corpo afetante. Spinoza denomina de primeiro gênero de conhecimento  a forma 

de conhecimento, à qual somos determinados a ter ideias-afecção, ideias 

inadequadas. Neste primeiro nível de conhecimento temos como resultado afectos 

passivos, não somos causa de uma ação, somos passivos, sofremos,  e por isso 

estamos determinados a ter somente paixões, ideias e afectos geradores de todos 

os tipos de imagens e fantasmas que nos distanciam do conhecimento claro e 

distinto. De acordo com Chauí: 

Uma imagem, diz Espinosa, exprime o estado de nosso corpo e varia 

com ele, segundo a maneira como outros corpos o afetam e ele os 

afeta; uma ideia imaginativa é a expressão de uma ou de várias 

imagens conectadas e nas quais supomos conhecer as coisas 

externas que nos afetam e conhecer-nos enquanto afetados por elas 

ou enquanto também as afetamos. (CHAUÍ, 2011, p.153). 

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

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

p. 63); uma ideia é afirmada em nós, é ela mesma que em nós afirma ou nega 

alguma coisa. Normalmente imaginamos afirmar ou negar alguma coisa acreditando 

possuir uma ideia, mas, de acordo com Spinoza,  não temos ideias, mas, somos 

possuídos por elas. 

 Ainda segundo Spinoza, neste primeiro gênero de conhecimento, só 

conhecemos as consequências sempre separadas de suas  premissas, somos 

incapacitados de olhar as coisas além dos efeitos ou dos acasos dos encontros e  
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das misturas de corpos. Sabemos que nossa própria alma é uma ideia e que, 

segundo Spinoza,  a temos a partir dos corpos exteriores que nos afetam, 

percebemos nossa alma a partir das afecções. Mesmo o que “chamamos de ‘eu’ é 

apenas a ideia que temos do nosso corpo e da nossa alma enquanto sofrem um 

efeito”. (DELEUZE, 1968, tradução nossa p. 131). Nesta condição estamos 

impossibilitados de conhecer tanto as coisas como a nós mesmos, pois pouco 

sabemos sobre as  causas das nossas afeções; o que sabemos diz respeito 

somente aos efeitos e não às causas. Neste nível de conhecimento não agimos, 

padecemos, somos determinados a ter afectos passivos. De acordo com Deleuze 

[...] nossas ideias de afecções indicam um estado do nosso corpo, 

mas não explicam a natureza ou a essência do corpo exterior. Isso 

equivale a dizer que as ideias que temos são signos, imagens 

indicativas impressas em nós, e não ideias expressivas e formadas 

por nós: são percepções ou imaginações, e não compreensões [...] 

Essas ideias entrelaçam-se umas às outras segundo uma ordem que 

é, em primeiro lugar, a da memória ou do hábito [...] (DELEUZE, 

1968, p. 132, tradução nossa). 

 Assim, segundo Deleuze, todas as ideias inadequadas, geradoras de afectos 

passivos (paixão)  nada mais são do que signos, ou ideias de imagens. Os signos 

não exprimem e nem explicam a essência ou potência do corpo, mas apenas 

indicam a presença de um corpo exterior. Um signo possui vários sentidos, porém 

todos eles têm algo em comum: todo signo é um efeito, um vestígio de um corpo 

sobre o outro. (DELEUZE, 2011, p. 177). Desta forma, eles expressam sempre o 

nosso estado atual,  nossa impotência diante do corpo que nos afeta. Spinoza 

estabelece o período da infância como aquele em que estamos determinados a ter 

ideias inadequadas, pois nenhum homem nasce livre; necessariamente  partimos 

das ideias afecções e é somente por elas que começamos a perceber  o mundo. A 

liberdade está relacionada a um processo de ultrapassamento dos afectos passivos. 

 No  livro Crítica e clínica, no capítulo intitulado “Spinoza e as três éticas”, 

Deleuze desenvolve toda uma organização sobre os signos especificando suas 

diferenças. Segundo Deleuze, há dois tipos de signos: escalares e vetoriais. Os 

signos escalares − relacionados às afecções − dividem-se em quatro tipos. O 

primeiro, denominado de signos indicativos, indica mais a natureza do nosso próprio  

corpo  do que a natureza do corpo que nos causou afecção. São os efeitos  

sensorias e perceptivos. O segundo, denominado de signo abstrativo, retém, daquilo 
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que nos afetou, apenas uma característica selecionada; por exemplo, “o homem 

animal vertical, ou racional, ou que ri”. O terceiro denomina-se signo imperativo. 

Como todo signo é um efeito, tomamos o efeito por um fim; por exemplo,  

imaginamos que se o sol esquenta, logo ele deverá ter um objetivo último que esteja 

associado aos nossos interesses próprios  − nos esquentar. O último dos signos 

escalares é designado de signo interpretativo:   

nossas sensações e percepções nos fazem pensar em seres 

suprassensíveis que seriam sua causa última, e, inversamente, nós 

nos figuramos esses seres à imagem desmesuradamente 

aumentada daquilo que nos afeta (Deus como sol infinito, ou então 

como Príncipe e Legislador). (DELEUZE, 2011, pp. 178-179). 

 Os dois signos vetoriais  relacionam-se cada um deles  com um aumento 

(alegria) ou  com uma diminuição (tristeza)  de nossa potência. Os signos vetorias 

são os próprios afectos posto que estão sempre relacionados com um aumento ou 

com uma diminuição da potência de agir de um corpo. Se olho uma mesa, e tal 

afecção (percepção) não resulta em nenhuma variação de minha potência,  tal 

afecção não pode ser denominada de afecto no sentido descrito por Spinoza pois, 

nesse caso, não houve nenhum movimento, nenhuma variação de minha potência. 

  Os signos sempre remetem a outros signos, da mesma forma que os efeitos 

remetem aos efeitos. Assim, os signos escalares necessariamente se combinam 

com os signos vetoriais. Deleuze procura pensar os signos não só causalmente, 

mas também opticamente.  

Os efeitos ou signos são sombras que se movem na superfície dos 

corpos, sempre entre dois corpos. A sombra está sempre na borda. É 

sempre um corpo que faz sombra a um outro corpo, por isso 

conhecemos os corpos pela sombra que fazem sobre nós, e é por 

nossa sombra que nós conhecemos, a nos mesmos e ao nosso 

corpo.  Os signos são efeitos de luz num espaço preenchido por 

coisas que vão se chocando ao acaso. (DELEUZE, 2011, p. 180). 

 Ao relacionar afecto e sombra, Deleuze procura mostrar que um afecto é 

sempre  efeito,  uma sombra que atinge um outro corpo. Um efeito sempre se 

remete a outro afeito; da mesma forma, um signo sempre se remete a outro signo. 

Uma sombra só se forma a partir de um encontro entre corpos e sempre se efetua 

em uma superfície, ou seja, é pela nossa superfície enquanto sombra e afecto e não 

pela profundidade dos corpos que podemos conhecer tanto a nós mesmos como a 
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outros corpos. Não encontraremos nossa essência, aquilo que para nós é mais 

íntimo e mais caro   nas profundezas de nossa  consciência ou de nossa alma,  mas 

nas múltiplas relações, nos mais simples e complexos encontros de ideias e de 

corpos que determinam nossa própria hecceidde, nossa indivuduação sem sujeito. 

Da alegria passiva à noção comum  

 

 Para transformarmos uma paixão em ação é necessário que as ideias 

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

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

Porém,  não existe uma ideia adequada sem antes haver uma noção comum que a 

pressuponha.  

 Mas, o que são as noções comuns?  “Uma noção comum é sempre a ideia de 

uma similitude de composição nos modos existentes”. (DELEUZE, 1968, p. 254, 

tradução nossa). Meu pensamento percebe similitudes de composição comuns que 

estão tanto em meu corpo quanto em outros  corpos;  tais semelhanças são as 

próprias noções comuns ou conceitos. Quando somos afetados por um  afecto triste,  

que não convém conosco, nada nos faz formar a ideia de uma noção comum.  

Todos os corpos têm algo em comum  por mais que não possuam conveniência 

entre as suas partes, pois todos os corpos têm pelo menos em comum a extensão, 

movimento e repouso como composição. Neste sentido, toda a natureza se convém, 

apesar das diferenças entre os corpos, a partir do atributo extensão. As primeiras  

noções comuns, ou conceitos, que formamos  são as menos gerais, ou quando há 

similitude de composição pelo menos entre dois corpos,  entre meu corpo e outro. 

As noções comuns mais universais são aquelas que apresentam corpos com menor 

similitude de composição que o nosso, corpos que não convêm diretamente com o 

nosso. Quando  somos afetados por uma paixão-alegre,  se uma coisa é boa para 

nós, essa própria afecção nos leva a formar, por meio da razão, noções comuns 

com o corpo que nos afetou. Assim, só temos uma paixão-alegre porque 

encontramos no outro corpo uma ou mais noções  comuns que têm relação 

conosco. Na verdade, não há paixão-alegria sem que antes exista uma similitude de 

composição entre corpos. 
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 Vimos  que para Spinoza somente Deus possui a ideia que somos e que nós, 

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

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

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

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

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

em nós.  Segundo Deleuze:   

O que é comum a meu corpo e a certos corpos exteriores está 

“igualmente em cada um desses corpos; a ideia é portanto dada em 

Deus, não enquanto ele tem a ideia dos corpos exteriores, mas 

também, enquanto tem simplesmente a ideia de meu corpo; eu 

mesmo tenho  então a ideia dessa alguma coisa comum, assim como 

ela está em Deus. (DELEUZE, 1968, p. 258, tradução nossa). 

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

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

comuns nos levam necessariamente a ter ideias adequadas. Com as ideias 

adequadas adentramos do segundo gênero de conhecimento. 

Mas, antes de analisarmos com mais profundidade as ideias adequadas, seria 

importante um último comentário sobre as noções comuns. Como vimos, na 

sociedade do hiperconsumo, na qual vivemos, somos induzidos a desejar sempre 

um desejo que não diz respeito direto com a nossa própria singularidade. Um desejo 

dessa natureza é  algo que  vem de fora. Um desejo desta natureza não pode nos 

levar à formação de noções comuns. Formamos noções comuns a partir do que nos 

é singular, do que tem relação direta com a  nossa natureza singular que 

corresponde à nossa essência. Como vimos, cada ser humano possui uma 

singularidade própria, constituída por relações de movimentos e repouso de suas 

partes. Quando desejamos algo que não diz respeito direto conosco, quando nosso 

desejo é indireto,  tal desejo é incapaz de formar uma noção comum.  Os meios de 

comunicação em massa procuram massificar os afectos. Na prática,  possuem força 

de estabelecer padrões de comportamentos e condutas, de estabelecer desejos, 

determinando assim  valores e sentidos e, consequentemente, modos de vida.  

Porém, tais desejos, por não estarem relacionados diretamente à própria 

singularidade, logo serão substituídos por outros que, da mesma  forma, serão por 

sua vez também substituídos  sucessivamente por outros,  formando um círculo 
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vicioso interminável. Se o consumo nos tornasse realmente felizes, como é 

divulgado em todas as partes pela sociedade de hiperconsumo,  esta  sociedade 

seria  a mais feliz de todas, pois jamais se consumiu tanto como agora. Infelizmente, 

a Educação que deveria ser uma forma de resistência contra toda tirania do 

capitalismo se tornou o próprio braço deste sistema que incorpora tudo que passa 

pela sua frente.  No tópico Biopoder e sociedade de controle analisaremos com mais 

profundidade  outras formas de se pensar a Educação desvinculada das pedagogias 

tradicionais que, infelizmente, se revelam incapazes que apresentar formas 

concretas de resistências à cultura mercantil vigente. 

Ideias adequadas e afectos 

 

 Uma ideia adequada  é uma ação no sentido de ser causa de si. Por ser 

causa de si, ela está sempre relacionada a um afecto ativo. A ideia adequada é um 

conhecimento verdadeiro. Aristóteles, como Spinoza,  afirmava que o conhecimento 

verdadeiro é dado pela sua causa. Assim, uma ideia verdadeira, a essência objetiva 

da coisa, é uma ideia adequada, na medida em que o conhecimento não se 

restringe apenas à representação do objeto conhecido. 

Uma ideia adequada em nós, afirma Deleuze, 

seria definida formalmente como sendo uma ideia da qual seríamos 

causa; ela seria causa material e eficiente de um sentimento; nós 

seríamos causa adequada desse próprio sentimento; ora, um 

sentimento do qual somos causa adequada é uma ação. (DELEUZE, 

1968, p. 201, tradução nossa). 

  Spinoza compreende que  uma ideia adequada “enquanto considerada em si 

mesma, sem relação com o objeto, tem todas as propriedades ou denominações 

intrínsecas de uma ideia verdadeira”.11 (SPINOZA, 2007, p. 79). Uma ideia 

adequada não pode simplesmente se restringir a uma afecção que apenas conhece 

o objeto por meio de seu efeito; ela não pode ser um conhecimento que se 

apresenta de forma parcial e não absoluta que envolve em si alguma forma de 

ignorância.  Marilena Chauí apresenta uma  definição  muito clara e precisa que 

                                                           
11

 SPINOZA. Ética, II , definição 4. 
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pode nos ajudar a compreender melhor o conceito de ideia adequada. Segundo 

Chauí: 

É adequada a ideia que dá a conhecer as razões internas de sua 

produção, ou seja, a causa eficiente necessária imanente que a 

engendra como uma ideia singular inteiramente apreendida pelo 

intelecto que, com ela, conhece a essência da própria coisa, ou seja, 

a natureza da própria coisa [...] A causa eficiente de uma ideia 

adequada é aquela que oferece a razão total dessa ideia e assegura 

a dedução completa de todas as suas propriedades, entendidas 

como efeitos internos causados pela própria  ideia. (CHAUÍ, 2011, p. 

130). 

 Temos o hábito de pensar que uma ideia verdadeira nos é vinda do exterior 

em forma de sensação, percepção ou representação  em relação às coisas 

sensíveis. Para Spinoza, uma ideia adequada não diz respeito a esta forma de 

conhecimento (primeiro gênero de conhecimento), pois ela não é algo externo 

agindo em nosso pensamento, como acontece com as ideias inadequadas que 

sempre apresentam efeitos de corpos sobre o nosso e que resultam por sua vez 

sempre em afecções ou afectos passivos. A ideia adequada refere-se ao próprio 

trabalho do intelecto que age como causa interna de suas próprias ideias. Se o 

intelecto conhece necessariamente algo é porque ele age apenas a partir de si 

mesmo.  (CHAUÍ, 2011, p. 130). 

 Pode-se dizer que o conhecimento do intelecto é necessariamente verdadeiro 

porque é ele mesmo que produz as suas ideias; tal conhecimento se encontra dentro 

de uma ordem necessária  da natureza enquanto que as ideias inadequadas 

encontram-se submetidas a ordem comum da natureza.  

[...] na ordem necessária  todos os acontecimentos estão articulados 

e interligados de maneira necessária e nossas ações estão inseridas 

nessa ordem e são determinadas por ela. Em contrapartida, a ordem 

comum da Natureza corresponde à nossa experiência imediata dos 

acontecimentos e nela as coisas acontecem por encontros  fortuitos, 

casuais e imprevisíveis. (CHAUÍ, 2011, p. 152). 

  As ideias adequadas nada têm a ver com os encadeamentos de uma 

necessidade causal externa, como acontece com as ideias inadequadas. Por isso 

Deleuze escreve que não temos uma ideia adequada de nosso corpo, de nossa 

alma, não estamos em condição de nos compreender enquanto estivermos 

preenchidos por afecções passivas. Enquanto as ideias inadequadas indicam o 
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estado de nosso corpo, as ideias adequadas explicam a essência desse corpo 

exterior; o que as ideias inadequadas nos fornecem são signos, imagens sempre por 

meio de um efeito, de uma aparência que tem como origem nossa própria 

constituição variável interior. Assim, é somente pelo esforço de nossa razão que 

podemos transformar nossas ideias inadequadas – e, consequentemente, nossos 

afectos passivos − em ideias adequadas, causando nossos próprios afectos. 

  Toda ideia inadequada é  causa inadequada  de afectos passivos ou paixões; 

da mesma forma, toda ideia adequada é causa adequada de afectos ativos, para as 

ações. Assim, para Spinoza existe basicamente dois tipos de afectos: afecto-paixão 

e afecto-ação. Não devemos pensar que uma paixão necessariamente nos 

determina a ter uma diminuição de nossa potência de agir. Uma alegria passiva, 

apesar de ter como origem uma ideia inadequada, traz um aumento na potência de 

existir. Spinoza diz  que uma alegria passiva nos leva à formação de  noções  

comuns, é a partir dela que podemos atingir, pela nossa propria potência, ideias 

adequadas.  Assim, um afecto que é uma paixão deixa de ser uma paixão logo que 

formamos dele uma ideia clara e distinta (ideia adequada). Desta forma, uma noção 

comum só pode existir quando pela nossa atividade, pela nossa potência de agir 

atuamos diretamente sobre nossas paixões-alegres transformando-as em ação. Há 

ainda  uma relação importante entre nossos afectos passivos e ativos e o conatus 

que merece ser observada. Enquanto somos determinados por afectos passivos de 

tristeza, ou mesmo de alegria, teremos desejos irracionais pois tais afectos nascem 

de  ideias inadequadas. O conatus está sempre sendo determinado a agir pelas 

ideias que temos. Como vimos anteriormente,  esta determinação do conatus para 

agir chama-se desejo. Assim, há duas determinações para o desejo: o desejo-paixão 

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

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

Somente quando um encadeamento irracional de desejos é substituído por outro 

encadeamento  racional é que podemos “ordenar e concatenar as afecções do corpo 

segundo a ordem própria do intelecto.”12 (SPINOZA, 2007, p. 379). 

 Em Spinoza, as paixões alegres, aquelas que aumentam nossa potência,   

mostram-se como um momento inicial, porém, importante para se chegar à ação. As 
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 SPINOZA.  Ética, V,  Preposição 10, Demonstração. 
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nossas primeiras noções comuns são formadas sempre pela conveniência de nosso 

corpo com outros corpos a partir de paixões alegres. A alegria passiva enquanto 

afecto  abre a possibilidade para a formação de noções comuns. A alegria passiva é 

sempre fruto de uma conveniência entre corpos; apesar de não sermos causa de 

uma paixão alegre, ela se produz em nós sempre a partir de uma conveniência. 

Dessa forma, é somente a partir da alegria passiva que o homem pode, inicialmente, 

ultrapassar suas  próprias  paixões e tornar-se realmente ativo. Não é sem razão 

que a filosofia de  Spinoza é conhecida como  a filosofia da alegria. Este ponto é de 

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

tradição filosófica colocava as paixões como vícios sombrios que nos afastavam da 

verdade. De acordo com Deleuze: 

Há, portanto, uma seleção dos afectos passionais, e das ideias de 

que  eles dependem, que deve liberar alegrias, signos vetoriais de 

aumento de potência, e repelir as tristezas, signos de diminuição: tal 

seleção dos afectos é a própria condição para se sair do primeiro 

gênero de conhecimento e atingir o conceito adquirindo uma potência 

suficiente. Os signos de aumento continuam sendo paixões, e as 

ideias que eles supõem permanecem inadequadas: nem por isso 

deixam de ser os precursores das noções, os sombrios precursores. 

(DELEUZE, 2011, p.184). 

  Em outro momento, em uma de suas aulas em Vinccenes, descreve sobre 

este aumento da potência de agir a partir da alegria passiva possibilitando a 

formação das primeiras noções comuns: 

Você experimenta uma alegria, você sente que essa alegria 

concerne a você, que ela concerne a algo de importante quanto às 

suas relações principais, suas características. Então, é preciso que 

você se sirva dela como trampolim, que você forme a ideia-noção [...] 

Geralmente as pessoas fazem o somatório de suas infelicidades, é 

de fato aí que a neurose começa, ou a depressão, quando alguém se 

mete a contabilizar: “Ah, merda, há isso, e aquilo...” Spinoza propõe 

o inverso: ao invés de fazer o somatório de nossas tristezas, tomar 

uma alegria como um ponto de partida local, à condição que 

sintamos que ela nos concerne verdadeiramente. Em cima disso 

forma-se uma noção comum, em cima disso tenta-se ganhar 

localmente, estender essa alegria. É um trabalho para toda a vida. 

(DELEUZE, 1978).  

 Deleuze esquematiza  em quatro momentos o conjunto de operações que nos 

desloca das paixões para as ações: 1º) A alegria passiva aumenta a potência de agir 
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apesar de ter como causa uma ideia inadequada. 2º) A partir da alegria passiva são 

formadas noções comuns (ideias adequadas). 3º) As noções comuns que são 

explicadas pela nossa potência de agir nos levam à alegria ativa. 4º) A alegria ativa 

acrescenta-se à alegria passiva, substituindo os desejos-paixões desta última por 

desejos que fazem parte da razão pertencente à própria alegria ativa, assim 

se realiza o programa de Spinoza: não se trata de suprimir toda 

paixão, mas sim, em benefício da paixão alegre, de fazer com que as 

paixões ocupem apenas a menor parte de nós mesmos, e com que 

nosso poder de ser afetado seja preenchido por um máximo de 

afecções ativas. (DELEUZE, 1968, p. 264, tradução nossa). 

 Há, em Spinoza, além dos dois gêneros de conhecimentos já analisados,  um 

terceiro gênero, denominado de conhecimento intuitivo. Para compreendermos 

melhor este terceiro gênero de conhecimento é necessário que voltemos às noções 

comuns. Ao formarmos uma noção comum estamos na verdade em contato com um 

conhecimento que está tanto em nós como em Deus. Por isso, tais ideias são 

sempre ideias adequadas que trazem uma composição e nunca um decomposição 

de corpos.  

Na verdade, uma noção comum é uma ideia adequada; a ideia 

adequada é a ideia como sendo expressiva. E aquilo que ela exprime 

é a própria essência de Deus. A ideia de Deus está, portanto, em 

relação de expressão com as noções comuns. As noções comuns 

exprimem Deus como sendo a fonte de todas as relações 

constitutivas das coisas. (DELEUZE, 1968, p. 276, tradução nossa). 

 Deleuze nos diz que a ideia de Deus na Ética de Spinoza representa um 

papel central. Spinoza deixa claro que o segundo gênero de conhecimento é causa 

motriz do terceiro gênero. Se, por um lado, cada noção comum expressa uma ideia 

de Deus, por outro lado, a ideia de Deus apesar de estar ligada à noção comum não 

é   em si mesma  uma noção comum. “Só podemos alcançar a ideia de Deus pelo 

segundo gênero, mas não podemos chegar aí sem sermos determinados a sair 

desse gênero para atingir um novo estado”. (DELEUZE, 1968, p. 279, tradução 

nossa). Ao alcançarmos o terceiro gênero não  dependemos mais das noções 

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

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

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

não há separação entre as ideias que estão em Deus e as ideias que estão em nós. 
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Vindas da ideia de nós mesmos assim como ela está em Deus, 

nossas alegrias ativas são uma parte das alegrias de Deus. Nossa 

alegria é a alegria do próprio Deus enquanto ele é explicado pela 

nossa essência. E o amor do terceiro gênero, que sentimos por Deus 

“é uma parte do amor infinito com que Deus ama a si mesmo”. 

(DELEUZE, 1968, p. 288, tradução nossa). 

 Assim, o terceiro gênero de conhecimento nos faz conhecer as essências 

singulares  diferentemente do segundo gênero que nos possibilita conhecer apenas  

ideias gerais (noções comuns). 

Terceira Parte -  Deleuze, Spinoza e a liberdade 

 Spinoza e a desvalorização da consciência 

 

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

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

pensamento que jamais poderiam ser pensadas. Uma coisa é certa:  seu 

pensamento foi profundamente transgressor. Essa tradição, por mais bem 

estabelecida que fosse, na perspectiva de Spinoza, era incapaz de afirmar a 

potência da vida;  assim, criou valores, sistemas e teorias que funcionavam para o 

estabelecimento de formas de vida fracas, impotentes e repressoras.  

Spinoza era conhecido por todos pelo seu trabalho de polidor de lentes. Como 

um polidor de lentes, ele buscava purificar e clarear a mente, trazer uma visão livre 

de todas as mazelas e superstições que tornam o pensamento condicionado à 

fórmulas e valores que funcionam unicamente para o estabelecimento de uma vida 

fundamentada na impotência. Deleuze apresenta em seu livro Spinoza, filosofia 

prática uma linda citação de Henry Miller que metaforicamente descreve sobre o 

momento em que não haverá mais necessidade de se polir lentes: 

Vejam bem, em minha opinião, os artistas, os sábios, os filósofos 

parecem muito atarefados em polir lentes. Tudo isso não passa de 

um grande preparativo em vista de um acontecimento que jamais se 

produz. Um dia a lente será perfeita; e nesse dia todos nós 

perceberemos claramente a estupefata, a extraordinária beleza deste 

mundo. (DELEUZE, 2002, p. 20). 
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 O sistema  utilizado por Spinoza, diz Deleuze, não tem como objetivo 

estabelecer um dever, um comando, uma moral, categorias muito caras ao poder; 

mas, bem distante disso, Spinoza procura inspirar um visão livre como aquela 

propiciada pelo trabalho artesanal de um polidor de lentes. Deleuze nos diz que é 

necessário  “antes de tudo, partir das teses práticas que fizeram do spinozismo um 

objeto de escândalo”; é  antes, e principalmente pelos seus efeitos e resultados 

práticos, que podemos compreender  por que a filosofia de Spinoza foi atacada com 

tanta violência pela tradição como sendo altamente perigosa para o pensamento. 

Segundo Deleuze, não é suficiente relembrar o seu famoso primeiro princípio “uma 

única substância  para todos os atributos” e não basta também afirmar que nesta 

tese se unem tanto o panteísmo como o ateísmo, afirmando a inexistência de um 

Deus moral. As  teses práticas implicam, segundo Deleuze, uma tripla denúncia: da 

“consciência”, dos “valores” e das “paixões tristes”. (DELEUZE, 2002, p. 23).  

Segundo Deleuze, percebe-se nesta tríplice denúncia três grandes proximidades do 

pensamento de Spinoza com o de Nietzsche. Não é sem razão que Nietzsche  

escreve a seu amigo Franz Overbeck afirmando a proximidade de seu pensamento 

com o de Spinoza. 

Estou profundamente surpreso, encantado. Tenho um precursor e 

que precursor! Eu conhecia pouco Spinoza: que eu me tenha voltado 

para ele justamente agora me foi inspirado pelo instinto [...] Sua 

tendência suprema é a minha, que faz do conhecimento o mais 

potente dos afetos. (NIETZSCHE, carta a Franz Overbeck, julho de 

1881). 

 

  Nesta carta, Nietzsche faz menção a cinco elementos  comuns que estão 

presentes tanto na filosofia de Spinoza quanto em sua filosofia: 

Ele (Spinoza) nega a liberdade da vontade; os fins; a ordem moral do 

mundo; o não egoísmo; o mal. Ainda que as divergências sejam 

também certamente enormes, elas se devem mais à diferença do 

tempo, da cultura, e da ciência. In summa: minha solidão, que, como 

sobre o cume de elevadas montanhas, tantas e tantas vezes tornou 

minha respiração difícil e me fez sangrar, é, ao menos agora, uma 

“dualidão.” (Ibid.) 

 Vimos no primeiro capítulo que a tradição filosófica e religiosa desvalorizou 

sobremaneira o corpo, pois ele era reconhecido como fonte de todos os  vícios e 
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paixões. Spinoza, de acordo com Deleuze, faz uma provocação ao declarar “não 

sabemos o que pode um corpo”. Nesta declaração, Spinoza rompe de forma 

definitiva  com aquelas tradições, pois, sua afirmação desmonta a hierarquia 

instaurada tanto pela Filosofia quanto pela religião, que  estabeleciam a supremacia 

do alma sobre o corpo. Estas  tradições  afirmavam a eminência do pensamento 

sobre o corpo de tal forma que o corpo deveria ser conduzido pelo pensamento da 

mesma forma que um cavaleiro conduz o seu cavalo. Estas mesmas tradições 

afirmavam, também, que o homem como imagem e semelhança de Deus possuía 

uma vontade livre enquanto todas as leis da natureza eram vistas como sendo 

necessárias a partir de um automatismo cego. (CHAUÍ, 2002, p. 11). Como vimos, 

em Spinoza as coisas são bem diferentes: Deus não é uma figura transcendente 

separada do mundo  que impõe suas leis de acordo com sua vontade  onipotente e 

que, ao seu comando,  leis podem ser instituídas e destituídas a partir de sua 

vontade livre. Deus, para Spinoza, é livre a partir de sua própria necessidade; neste 

sentido, liberdade e necessidade se equivalem, pois as leis de Deus seguem 

necessariamente leis as quais Ele mesmo se afirma dentro de sua própria  

necessidade. Não existe a ideia de um criador onipotente por um lado  e, por outro, 

a  coisa, a criatura determinada pelas leis deste  criador. A filosofia de Spinoza 

desfaz toda a ideia de eminência entre atributos. Não há mais a possibilidade de se 

estabelecer um valor superior ao atributo pensamento em detrimento ao atributo 

extensão, como era prescrito pela tradição. Spinoza estabelece um único plano fixo 

que é o da imanência a partir do qual tudo se move.  Isso, talvez,  possa nos parecer 

bastante estranho pois estamos acostumados a pensar sempre a partir de uma 

hierarquia, de uma eminência da ideia sobre a coisa, do espírito sobre a matéria. 

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

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

Essa igualdade entre atributos afirmada por Spinoza é conhecida como paralelismo, 

apesar de este termo ter sido usado somente posteriormente à Spinoza por Leibniz. 

Segundo Deleuze, o paralelismo spinozano  proporcionou  um abalo  na estrutura 

dominante de pensamento de sua época, pois destituiu toda  a eminência da alma 

sobre o corpo, rompendo com toda forma de dominação da consciência sobre as 

paixões do corpo. 
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 Descartes, no “Tratado das paixões” seguindo já o modelo prescrito pela 

tradição, diz que não havia ação na alma sem que o corpo viesse a padecer dessa 

ação e, da mesma forma, não havia ação no corpo sem que a alma viesse da 

mesma forma a padecer dos seus efeitos. Quando o corpo agia a alma padecia e, 

inversamente, quando a alma agia o corpo padecia. Assim, segundo Descartes, 

haveria uma necessidade de dominar as forças das paixões do corpo pela força da 

alma, pela força da consciência que atuando sobre o corpo poderia controlá-lo,  

dominá-lo e, a partir desse controle, estar livre das influências das paixões.  

  Indo de encontro com esta ideia, o paralelismo, segundo Spinoza,  vai afirmar 

que: 

o corpo ultrapassa o conhecimento que dele temos, e o pensamento 

não ultrapassa menos a consciência que dele temos. Não há menos 

coisas no espírito que ultrapassam a nossa consciência que coisas 

no corpo que superam nosso conhecimento. (DELEUZE, 2002, p. 24) 

 Deleuze procura deixar claro que o paralelismo não apresenta uma 

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

fundamental importância, uma desvalorização da consciência em relação ao 

pensamento. Enquanto seres conscientes, o que recolhemos são efeitos. Assim, o 

conhecimento não dá conta de expressar e compreender o corpo, pois este se 

apresenta além das condições de possibilidade do conhecimento. E, da mesma 

forma, o pensamento não pode ser compreendido pela consciência, sendo a 

consciência, como já vimos, sempre o efeito de corpos sobre o nosso. Vimos que no 

primeiro gênero de conhecimento conhecemos as coisas pelos seus efeitos e não 

pelas suas causas. Para Spinoza, a consciência não é causa, não é agente de ação, 

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

sempre um sintoma, um encontro de corpos. Ela simplesmente recolhe efeitos de 

composições ou decomposições de corpos, alegria na composição  e tristeza na 

decomposição; o que ela nos mostra é que não existe alegria na decomposição, da 

mesma forma que não existe na tristeza nenhuma forma possível de composição; é 

a lei natural dos encontros. Acreditar que a tristeza  pode ser um caminho para se 

chegar à alegria é tão insensato quanto acreditar que a impotência é caminho 

seguro para a potência. Mas, Deleuze nos coloca uma importante questão:  
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Mas o que é o nosso corpo sob a sua própria relação, e nossa alma 

sob a sua própria relação, e os outros corpos e as outras almas ou 

ideias sob suas relações respectivas, e as regras segundo as quais 

todas essas relações se compõem e decompõem – nada sabemos 

disso tudo na ordem de nosso conhecimento e de nossa consciência. 

Em suma, as condições em que conhecemos  as coisas e tomamos 

consciência de nós mesmos condenam-nos a ter apenas ideias 

inadequadas [...] (DELEUZE, 2002, p. 25). 

  Em síntese, a consciência é, segundo Spinoza, um campo de ilusão. As 

condições em que nossa consciência e nosso conhecimento atuam nos fornecem 

ideias inadequadas e jamais poderão alcançar a clareza, a distinção de 

conhecimento das causas. Também Nietzsche faz duras críticas à consciência. 

Deleuze escreve que Nietzsche é estritamente spinozista quando afirma que:  

A grande atividade principal é inconsciente; a consciência só aparece 

habitualmente quando o todo se quer subordinar a um todo superior; 

ela é antes de tudo a consciência desse todo superior, da realidade 

exterior ao eu; a consciência nasce em relação ao ser do qual 

poderíamos ser função, é o meio de nos incorporamos nele. 

(DELEUZE, 2002, p. 27-28). 

 No seu livro A gaia ciência, mais especificamente no  aforismo 354, intitulado 

“Do gênio da espécie”, Nietzsche apresenta sua tese sobre a  genealogia da 

consciência e isto nos parece fundamental para um aprofundamento desta crítica 

iniciada por Spinoza à consciência. Nietzsche começa por afirmar algo 

completamente inusitado e extravagante. Sua tese é de que a consciência é algo 

supérfluo. Segundo Nietzsche, a consciência é resultado, efeito (aqui ele se mostra 

tributário à Spinoza) de uma necessidade do homem − como um ser indigente que 

necessita da relação de outros para a sua sobrevivência − de comunicar aquilo que 

lhe era interior: 

O fato de nossas ações, pensamentos, sentimentos, mesmo  os 

movimentos nos chegarem à consciência - ao menos parte deles - é 

consequência de uma terrível obrigação que por longuíssimo tempo 

governou o ser humano: ele precisava sendo o animal mais 

ameaçado, de ajuda, de proteção  de seus iguais, tinha de saber 

exprimir seu apuro e fazer-se compreensível [...] (NIETZSCHE, 2012, 

p. 222). 

  Podemos de imediato perceber que, segundo Nietzsche, a consciência antes 

de ser algo natural no homem é efeito e resultado da necessidade do homem de 
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viver em comunidade. Ela surgiu  pela necessidade natural do homem que precisava 

viver em comunidade. É pela utilidade que a consciência foi sendo gerada ao longo 

do tempo e das gerações. Assim, segundo Nietzsche, a consciência surge porque o 

homem, sendo um animal frágil e ameaçado,  percebe-se  obrigado a compartilhar 

seus sentimentos e necessidades.  Mas o mais importante nesta tese é que, da 

mesma forma que Spinoza, Nietzsche vai afirmar que o saber, o conhecimento que 

o homem  buscava compartilhar com seus iguais era apenas uma pequena parte do 

pensamento; a consciência enquanto comunicação, enquanto signo não revela a 

parte singular do homem, mas somente aquela que é reconhecida pelo outro, pela 

comunicação das palavras e sinais. Assim, tanto Spinoza quanto Nietzsche afirmam 

que o conhecimento é apenas uma parte muito ínfima de pensamento: 

[...] o ser humano como toda criatura viva, pensa continuamente, 

mas não o sabe; o pensar que se torna consciente é apenas a parte 

menor, a mais superficial, a pior digamos: - pois apenas esse pensar 

consciente  ocorre em palavras, ou seja, em signos de comunicação, 

com o que se revela a origem da própria consciência. (NIETZSCHE, 

2012, p. 222). 

 Assim é este inconsciente do pensamento, que não se restringe apenas à 

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

Giacóia, do ponto de vista da consciência, todo saber, diria Nietzsche, é um saber 

gregário, coletivo, verbal, superficial, baseado apenas em signos. Tal saber revela a 

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

singularidade de cada indivíduo.13   

  Nas palavras de Nietzsche:  

Meu pensamento, como se vê, é que a consciência não faz parte 

realmente da existência individual do ser humano, mas antes daquilo 

que nele é natureza comunitária e gregária; que, em consequência  

apenas em ligação com a utilidade comunitária e gregária ela se 

desenvolveu sutilmente, e que, portanto, cada um de nós com toda a 

vontade que tenha de entender a si próprio da maneira mais  

individual possível, de “conhecer a si mesmo” sempre traz à 

consciência justamente o que não possui de individual, o que nele é 

“médio” – que nosso pensamento mesmo é continuamente 

                                                           
13 Oswaldo Giacóia Junior, 5 aulas sobre Nietzsche; fonte: < http: www.rubedo.psc.br>. Acesso em: 

17 dez. 2012. 

 

http://www.rubedo.psc.br/


66 
 

suplantado, digamos, pelo caráter da consciência – pelo “gênio da 

espécie”  que nela domina -  e traduzindo de volta para a perspectiva 

gregária. (NIETZSCHE, 2012, p. 223, grifo nosso). 

  Nietzsche nos diz que o conhecimento vindo da consciência sempre nos traz 

aquilo que nada possui de individual, que é “médio”. Não é à toa que a palavra 

médio aparece entre aspas, pois,  segundo Nietzsche, é pela comunicação que toda 

a individualidade é deixada de lado, é pela comunicação que entramos em um nível 

em que todos podemos ser compreendidos, em que a diferença do indivíduo deixa 

de existir, é pela comunicação que os homens se reconhecem no campo do comum, 

do “medíocre”. Comunicar-se é tornar-se comum. E a consciência é precisamente o 

modo pelo qual toda individualidade, toda singularidade se dissolve, pois ela é 

exatamente o campo do comunitário. Giacóia nos diz que Nietzsche faz um jogo de 

palavras utilizando dois termos alemães: Gesellschaft e Gemeinde. O primeiro 

significa sociedade; o segundo, comunidade. Nietzsche utiliza, porém, o termo 

gemeind com a função de indicar um duplo sentido à palavra comunidade:  algo que 

seja comum e também vulgar, pois gemein enquanto adjetivo significa vulgar, 

comum. É com este jogo de palavras que Nietzsche procura demonstrar a origem 

comunitária da consciência. É em direção a este mundo “generalizado”, 

“vulgarizado” pela consciência que Nietzsche direciona a sua crítica, da mesma 

forma que Spinoza ao afirmar a desvalorização da consciência em relação ao 

pensamento.  É importante ressaltar que a crítica à consciência em Nietzsche como 

também em Spinoza não se direciona à razão, “mas apenas do tomar consciência-

de-si da razão”; para ambos os filósofos há uma grande diferença entre razão e 

consciência, sendo esta última apenas, como vimos, a parte mais superficial do 

pensamento. 

Spinoza e a desvalorização  do bem e do mal        

        

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

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

vimos, para Spinoza não há mal que não seja como um envenenamento, uma 

indigestão ou intoxicação que faz com que ocorra uma destruição de uma ou de 

várias relações que compunham um modo. Deleuze pergunta: não seria um mal um 
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homem, em sua existência, passar de uma potência de agir maior para uma menor? 

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

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

que toda relação é sempre uma composição, mesmo que uma determinada relação 

traga uma decomposição de partes singulares forçando estas partes  a criarem uma 

nova relação, como no caso da relação do sangue com o veneno. Para Spinoza, tal 

relação ainda é uma composição entre o sangue e o veneno, mesmo que esta 

relação determine a destruição, ou melhor, a não conveniência entre a relação das 

partes do sangue com a do veneno. Assim, na ordem das relações: 

O mal não é nada, porque não exprime nenhuma composição de 

relações, nenhuma lei de composição. Em todo encontro, quer eu 

destrua quer seja destruído, é feita uma composição de relações 

que, enquanto tal, é boa. Então, se considerarmos a ordem total dos 

encontros, diremos que ela coincide com a ordem total das relações. 

E diremos que o mal não é nada na ordem das próprias relações. 

(DELEUZE, 1968, pp. 227-228, tradução nossa). 

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

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

essência singular passa para a existência, no momento em que ela deixa de ser 

puro grau de intensidade de potência e se determina pelas partes exteriores, ela é o 

nosso próprio conatus enquanto esforço  de permanecer e perseverar na existência. 

Enquanto a essência do modo  existe fora dos determinismos das leis naturais, ou 

das leis relacionadas à existência, nada a impele a existir na forma do conatus; mas, 

por outro lado, a essência enquanto conatus está determinada à existência, 

enquanto existimos nossa essência corresponde ao esforço de perseverar na 

existência: “[...] o conatus é apenas o estado em que a essência é determinada à 

existência, enquanto  essa essência não determina a própria existência nem a 

duração”. (DELEUZE, 1968, p. 228, tradução nossa). Em relação à essência, nada 

será acrescentada a ela se o conatus tiver uma maior ou menor duração. Assim, o 

esforço de duração do conatus não diz respeito à essência, pois ela não sofre 

nenhum tipo de privação caso o modo venha a deixar de existir, pois antes da 

existência, nada lhe faltava. 

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

existir? Todo modo, todo corpo singular, qualquer ser humano passa por variações 
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de potência de agir. Spinoza deixa bem claro que não existe nenhuma privação na 

passagem para uma perfeição menor. A privação é uma simples negação, pois um 

corpo é tão perfeito quanto pode sê-lo de acordo com as afecções que preenchem 

seu poder de ser afetado. (SPINOZA, 1968, p. 231). Cada corpo a todo momento 

está sendo afetado por uma multiplicidade de outros corpos. Esses afectos 

preenchem sua capacidade de ser afetado de tal forma que, a cada momento, sua 

potência de agir pode tanto aumentar quanto diminuir e ele mesmo  muda sempre 

de acordo com suas  próprias variações. Por isso a fórmula de Spinoza: “sou tão 

perfeito como posso sê-lo em função da afecção que determina minha essência”. 

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

variações de potência. Cada corpo, cada modo realiza por meio de sua capacidade 

de afecção aquilo que pode a cada momento. Deleuze chama de  amoralismo 

racionalista a tese de que não existe bem nem mal na natureza. Só podemos 

pensar na ideia de um bem e de um mal a partir do ponto de vista  da religião, a 

partir do conceito de Deus posto pela maioria das pessoas; a partir de uma ordem 

moral do mundo que age como um juiz das ações. Esta ordem, segundo Spinoza, 

ignora o principal,  a verdadeira relação, qual seja, a ordem dos encontros. 

 Por outro lado, porém, é necessário ressaltar que a não existência do bem e  

do mal, nem na ordem das essências, da natureza e dos encontros,  não significa 

que não exista o bom ou o mau na ordem dos encontros;  para cada corpo singular 

existente, pelo menos enquanto algo que o potencializa e o compõe, ou ao contrário, 

algo que o despotencializa e o decompõe. Assim, é possível afirmar na ordem dos 

encontros a existência de um mau ou bom encontro enquanto algo que 

respectivamente  compõe  ou decompõe  partes. É neste ponto que surge, como diz 

Deleuze, a verdadeira ética. Verdadeira porque vai de encontro com toda falsa 

moral, com  toda ideia de culpa ou de pecado, com toda ideia de  perfeição final 

vinculada aos direitos e deveres presente em toda a tradição filosófica-metafísica. 

  Dessa forma, de acordo com Spinoza,  o  mal  está sempre relacionado à 

existência. Nas palavras de Deleuze: “não existem outros males, a não ser a 

diminuição de nossa potência de agir e a decomposição de uma relação” 

(DELEUZE, 1964, p. 225). Assim,  pode-se dizer que o próprio conceito de “mal” não 

possui existência real. Em Spinoza,  se o mal  diz respeito ao que não convém em 

relação ao modo, então não é possível falarmos de um bem ou de um mal em geral, 
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mas sim, de um “bom” ou  de um “mau” para cada modo singular; o bom ou o mau 

se relacionam com aquilo que diz respeito a cada modo, à sua composição ou 

decomposição de partes. 

  A teoria do direito natural, nesta perspectiva, mantém uma estreita relação 

com a ética. Se perguntarmos “o que pode um corpo?, qual a sua capacidade  de 

afetar e ser afetado? Perceberemos que tudo aquilo que pode um corpo relaciona-se 

diretamente com a sua potência. Sabemos que enquanto modo existenciais, 

enquanto conatus, somos determinados a buscar segurança, a perseverar na 

existência, somos seres desejantes, a cada momento estamos determinados pelas 

nossas afecções. Segundo Deleuze 

A palavra lei não tem outro sentido: a lei de natureza nunca é uma 

regra de deveres, mas sim a norma de um poder, a unidade do 

direito, do poder e de sua efetuação. Sob este aspecto não haverá 

nenhuma diferença entre o sábio e o insensato [...]  tanto um quanto 

o outro se esforçam igualmente para se conservar, e têm tanto direito 

quanto potência, em função das afecções que preenchem 

atualmente seu poder de ser afetado. (DELEUZE, 1968, p. 237, 

tradução nossa). 

 É somente a partir deste novo sentido dado à palavra lei que poderemos 

pensar em um princípio verdadeiramente ético, distante da clássica definição de 

perfeição ou de virtude de acordo com a ordem dos fins. 

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

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

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

bem e mal se forma. É mais pela natureza das nossas próprias afecções do que 

pela natureza das coisas mesmas, que afirmamos a existência de um bem ou de um 

mal. Acreditamos conhecer as coisas mas nosso conhecimento é apenas resultado 

de nossas paixões, um efeito de um corpo sobre o nosso corpo. Assim, enquanto 

somos determinados pelos nossos afectos passivos, somos escravos de nossa 

imaginação.  

 Como vimos, para Spinoza não existe bem ou mal, mas apenas o bom e mau 

encontro. Deleuze procura relacionar a ilusão da consciência com a própria ilusão 

dos valores. Se a consciência, pela sua própria natureza  de ser efeito e não causa, 

ignora a ordem das coisas, logo a consequência direta deste mal-entendido são os 
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falsos  valores,  sendo estes nada mais do que  frutos da consciência. Sobre esse 

mal-entendido,  Deleuze  afirma: “Ora, basta não compreender para moralizar. É 

claro que uma lei, desde o momento em que não a compreendemos,  nos aparece 

sob a espécie moral de um “Deve-se”. (DELEUZE, 2002, p. 29).   

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

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

própria palavra lei mostra-se viciada e contaminada pela moral, pois lei e 

mandamento se tornam semelhantes dentro desta perspectiva. Deleuze nos traz um 

exemplo cristão. Deus diz a Adão: “Não comerás o fruto”.  Adão determinado à 

obediência dos valores morais, incapaz de perceber a essência da mensagem, 

entende estas palavras como um interdito, como um “tu deves”. Ele é incapaz de 

reconhecer que tais palavras dizem respeito a um certo tipo de encontro. A 

mensagem “Não comerás o fruto” afirma não um dever, mas um tipo de relação, 

uma relação que terá como resultado uma  decomposição, trata-se de um alerta: o 

encontro da maçã (veneno) com o corpo de Adão terá como efeito necessário uma 

decomposição do corpo de Adão, um mau encontro surgirá a partir desta relação. 

Porém, Adão, sendo incapaz de compreender as causas, acredita que a proibição 

de Deus é uma orientação moral à qual ele deverá se submeter cegamente. 

Segundo Spinoza, Deus apenas o orientou a não comer aquele fruto pelas 

consequências naturais que Adão sofreria ao comê-lo. Assim, podemos 

compreender que, em Spinoza, bondade ou maldade não condiz com valores 

morais, com deveres e obrigações, mas têm a ver com composição ou 

decomposição de potências. Segundo Deleuze, toda impotência, toda fraqueza 

revela decomposição, despotencialização e estas sim se revelam um mau encontro 

de corpos ou de mentes. Assim 

Dir-se-á  mau ou escravo, ou fraco, ou insensato, aquele que vive ao 

acaso dos encontros, que se contenta em sofrer as consequências, 

pronto a gemer e acusar toda vez que o efeito sofrido se mostra 

contrário e lhe revela a sua própria impotência. (DELEUZE, 2002, p. 

29). 

 Deleuze não cansa de afirmar que a ética não se restringe a um sistema de 

julgamento relacionado a valores transcendentes, mas é uma tipologia de modos de 

existência imanentes. Toda lei moral funda-se na transcendência, pois, ao não 

compreendermos a causa de uma lei damos a ela um valor que está além do 
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conhecimento. Ao ignoramos a sua verdade, a sua causa,  estamos determinados 

pela consciência a reconhecer somente os efeitos.  É da natureza da  consciência  

estabelecer valores fundamentados na ignorância. A ilusão dos valores morais é 

resultado da própria ignorância da consciência que, alicerçada em efeitos, ignora as 

causas. 

 Posto isso, é possível perguntar: qual seria realmente a diferença entre ética 

e moral, segundo Spinoza?  Podemos responder esta questão a partir de uma frase 

na qual Deleuze nos diz que basta não compreender alguma coisa para 

começarmos a moralizar. A moral é um sistema de julgamento fundamentado 

na/pela consciência.  A consciência ignora a ordem das coisas e as leis dos 

encontros, as leis das composições e decomposições de corpos. A moral está 

determinada a afirmar um julgamento, ela é o próprio julgamento de Deus. Deus 

aqui se refere a algo transcendente. A ética de Spinoza é pura imanência (natureza, 

unidade do múltiplo). De acordo com Deleuze: 

Se Adão não compreende a regra de relação de seu corpo com o 

fruto, entende a palavra de Deus como proibição. Mais ainda, a 

forma confusa da lei moral comprometeu de tal modo a lei de 

natureza que o filósofo não deve falar de lei da natureza, mas 

somente de verdades eternas. “É por analogia que a palavra lei 

encontra aplicada a coisas naturais e, de maneira geral, por lei, 

entendemos um mandamento”.14  (DELEUZE, 2002, p. 30). 

 Estamos tão acostumados a pensar o conceito de lei de natureza como 

mandamento divino que não percebemos o quanto estamos contaminados pelos 

valores morais que, antes de expressar a natureza de uma lei, apresenta um “dever 

ser”, uma obediência que nos torna incapazes de compreender as causas e os 

porquês desta mesma lei. Toda lei moral não nos revela nenhuma forma de 

conhecimento, não nos encaminha para uma compreensão das causas. Mais ainda, 

impede que conheçamos estas causas direcionando-nos à obediência irrefletida, 

causadora de todo forma de superstição. A lei da natureza e a lei moral estão de tal 

modo imbricadas pela nossa ignorância que em muitos casos já não sabemos 

distinguir uma da outra, tamanha é nossa disposição moral para a aceitação e 

obediência. 

                                                           
14

 Deleuze, neste passagem utiliza-se do texto de  Spinoza. Mais especificamente: Tratado teológico político. 
Cap. 4. 
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Spinoza e a desvalorização de todos os afectos tristes 

 

 Spinoza faz uma seleção de três tipos de personagens que, para ele, são os 

principais representantes das ações cujas características expressam claramente o 

que ele denominava de paixões tristes. Segundo Deleuze, Spinoza, por meio dos 

seus diferentes escritos, não se cansou de denunciar estas três figuras: o escravo, o 

tirano e o padre.  

  Voltando a Spinoza, Deleuze faz questão de afirmar que, nenhum filósofo foi 

capaz de explicitar tão bem o vínculo profundo entre o tirano e o escravo como fez 

Spinoza. Deleuze nos apresenta uma linda citação de Spinoza demonstrando como 

que aquele que está no poder, em seu exemplo o monarca, “dissimula e engana” os 

homens usando para isso a religião como um meio para a  proliferação do medo e 

do temor. Pode-se notar que Spinoza quis demonstrar como as paixões tristes 

podem funcionar de forma muito eficiente como instrumentos ou ferramentas de 

controle e de poder, fazendo com que os homens confundam liberdade com 

escravidão: 

O grande segredo do regime monárquico e seu profundo interesse 

consistem em enganar os homens, dissimulando sob o nome de 

religião, o temor ao qual se quer acorrentá-los; de forma que eles 

combatem por sua servidão como se fosse sua salvação.15    

 Assim, esta estreita relação entre o tirano e o escravo se dá pela necessidade 

de cada um deles necessitarem um do outro. É nesta relação complementar que 

ambos se determinam, cada um em seu papel. Não podemos pensar na existência 

de um tirano sem que haja pelo menos um indivíduo que se  submeta às suas 

forças, alguém que se reconheça determinado à figura do tirano pelas suas próprias 

paixões tristes. O tirano precisa da afirmação da paixão triste, da tristeza da alma do 

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

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

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

suma, os sentimentos que os unem é o ressentimento e o ódio à vida. Deleuze nos 

diz: “A Ética  traça o retrato do homem do ressentimento, para quem qualquer tipo 

                                                           
15

  SPINOZA. Tratado teológico político, prefácio. 
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de felicidade é uma ofensa  e faz da miséria ou da impotência sua única paixão”. 

(DELEUZE, 2002, p. 31). 

 Deleuze deixa bem claro que a filosofia de Spinoza é uma filosofia da “vida”. 

Spinoza não abre espaço para que as diferentes formas de ódios e ressentimentos 

afirmem uma posição qualquer em seu sistema. Para ele, toda perversão da vida se 

dá pelas paixões tristes, pelo ódio, pela aversão, pela inveja, pela vingança, por 

afectos  que têm em sua origem a própria tristeza. Mesmo afectos que  acreditamos 

ser  de alguma forma  afirmativos, como a esperança  ou a segurança, em  Spinoza, 

nada mais são do que sentimentos de escravos, revelam nas pessoas, que os têm, 

um caráter passivo. Assim, para Spinoza: 

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

em vez de simplesmente preferir estimular a esperança nas recompensas ou mesmo 

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

damos recompensas por boa conduta”.16  (SPINOZA, 1973, p. 369). 

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

afectos tristes para atingir seus objetivos. Diariamente,  professores exigem de seus 

alunos que façam tarefas e atividades. Para conseguirem que seus alunos realizem 

suas tarefas, estabelecem algum tipo de recompensa que  estimula os seus alunos a 

concluir suas atividades. Sem perceber,  tais professores criam em seus educandos 

afectos passivos, estimulam a reação inculcando a ideia de que ação deve ser fruto 

não da liberdade, mas da escravidão. O mais interessante é que esses mesmos 

professores, em outras circunstâncias, criticam os seus alunos por se preocuparem 

somente com as notas, com os resultados e  não com a processo, com a pesquisa, 

com o próprio aprender. Infelizmente, estes professores  não se reconhecem como  

responsáveis  pela produção de afectos passivos em seus alunos. Uma Educação 

fundamentada na tristeza não pode produzir como resultado a alegria e, 

consequentemente, a liberdade de criação. Fazer com que um aluno se aproxime de 

seu objeto de estudo necessita criação por parte do professor. Antes de impormos 

um conteúdo a ser estudado, talvez fosse melhor  dirigir uma pergunta para nós 

mesmos: o que posso fazer para que meus alunos se sintam estimulados a estudar 

este  conteúdo? Ou ainda: o que pode um aluno diante deste conteúdo? Muitas 

                                                           
16

  SPINOZA. Tratado político, Cap. X, §8. 
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vezes, somos determinados por planejamentos cristalizados, por currículos 

oferecidos verticalmente – aqueles proporcionados pelas políticas públicas de 

educação, dos parâmetros e das diretrizes etc. −  que nos obrigam a trabalhar sem 

levar  em conta o cuidado com a singularidade de cada aluno ou mesmo de cada 

grupo de alunos. Tudo é colocado em termos de agenda, de transmissão 

automática; tais práticas, comuns à escola, estão completamente distantes de uma 

verdadeira ética educativa. Somos antiéticos enquanto professores,  na medida  em 

que não respeitamos  as circunstâncias específicas de  turma e de cada aluno. 

Assim, a pergunta que surge é: Somos professores morais ou éticos? Toda moral 

baseia-se na  tristeza, na imposição de vontades e desejos. A ética relaciona-se com 

a alegria, ou melhor, “A ética é necessariamente uma ética da alegria: somente a 

alegria é válida. Só a alegria permanece e nos aproxima da ação e da beatitude da 

ação”. (DELEUZE, 2002, p. 34). 

Biopoder e sociedade do controle 

 

Foucault situou as sociedades disciplinares nos séculos XVIII e XIX; 

atingem seu apogeu no início do século XX. Elas procedem à 

organização dos grandes meios de confinamento. O indivíduo não 

cessa de passar de um espaço fechado a outro, cada um com suas 

leis: primeiro a família, depois a escola (“você não está mais na 

família”), depois a caserna (“você não está mais na escola”), depois a 

fábrica, de vez em quando o hospital, eventualmente a prisão, que é 

o meio de confinamento por excelência. (DELEUZE, 2010, p. 223).  

 O poder disciplinar impõe parâmetros de limites, de condutas, de 

comportamento, de pensamento prescrevendo as regras da normalidade ou da 

anormalidade. Seu objetivo é fazer com  que a sociedade  funcione produzindo 

redes de dispositivos que possam produzir e regular costumes, hábitos e 

principalmente práticas produtivas. Segundo Deleuze, depois da Segunda Guerra, 

as sociedades disciplinares começaram a perder a sua força hegemônica dando 

lugar assim  para o aparecimento de um outro modelo de sociedade, denominado de 

sociedade de controle: 

Devemos entender a sociedade de controle, em contraste, como 

aquela (que se desenvolve nos limites da modernidade e se abre 

para a pós-modernidade) na qual mecanismos de comando se 

tornam cada vez mais “democráticos”, cada vez mais imanentes ao 
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campo social, distribuídos por corpos e cérebros dos cidadãos. 

(HARDT; NEGRI, 2000, p. 42). 

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

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

o  biopoder, enquanto  dispositivo indispensável à sociedade de controle, refere-se 

diretamente ao poder como produção da própria vida. O biopoder estabelece o 

controle da própria consciência  dos sujeitos, já não há diferença entre a vontade do 

sujeito e o que o poder  impõe ao sujeito. Se a sociedade disciplinar fixava 

indivíduos dentro de instituições, agora, com a sociedade de controle o  poder se 

torna biopolítico. “Todo o corpo social é abarcado pela máquina do poder [...] O 

poder é, dessa forma, expresso como um controle que se estende pelas 

profundezas da consciência e dos corpos da população”. (HARDT; NEGRI, 2000, p. 

44). 

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

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

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

que nos atravessam constituindo nossos corpos, fabricando nossos desejos e 

intenções. O poder é irredutível a toda forma de conhecimento. Como diria Deleuze: 

“ele atua a partir de ligações móveis e não-localizáveis, [...] por isso as relações de 

forças não são conhecidas”.   

 Mas o que é força? Toda força se define pelo poder de afetar e de se afetar 

por outras. Sendo assim, falar  em força é falar de afectos. (DELEUZE, 1988, p. 78). 

Foucault descreveu em Vigiar e punir uma lista de como, no decorrer do século 

XVIII, a relação de forças atuava: dividindo espaços e ordenando o tempo. Segundo 

Foucault, o poder não é essencialmente repressivo já que ele incita, amplia e 

produz. O poder  não se possui, ele se exerce, ele só se afirma efetuando-se. Todo 

exercício de poder é um exercício de afecto. Ser incitado, induzido e impelido a 

produzir são afectos passivos. Como vimos, a todo momento somos incitados a 

produzir, a emular desejos de segunda mão, desejos que infelizmente não nos 

potencializam para uma vida criadora, emancipadora, mas sim para a manutenção 

de forças mercadológicas e corporativistas interessadas unicamente na manutenção  

do sistema mercantil vigente. 
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 Assim, surge a questão:  é possível  resistir ao poder se  este  não apresenta 

nenhuma unidade, nenhuma forma? Somos ingênuos em acreditar que a resistência 

pode ser exercida por indivíduos ou por grupos de resistência.  Não percebemos que  

o próprio indivíduo já é fruto e resultado do poder. A biopolítica é isso: o poder 

investiu-se na vida, no desejo. Ela atravessa cada um de nós incitando-nos a 

desejar a vida que  já se encontra capturada pelo próprio poder. Assim, como falar 

em resistência individual, ou mesmo de grupos, se  já não há separação entre 

indivíduo e poder? O que resta é olhar para nós mesmos e compreender que o que 

somos é  efeito e resultado do poder. Em um certo sentido, lutar contra o poder é 

lutar contra nós mesmos. Utilizando as palavras de Peter Pál Pelbart “Não basta 

mais descobrir o que somos, é necessário uma recusa do que somos”, é necessário 

resistir não ao poder, mas à maneira pela qual nós nos constituímos como 

indivíduos. Isso não significa autodestruição. Para Deleuze, sem rebeldia não há 

como escapar dos saberes constituídos alinhados aos poderes dominantes. É 

necessário uma ação, uma espontaneidade rebelde, para  que se possa criar novas 

formas de subjetivação que se oponham ao sujeito − enquanto  instância atrelada ao 

dever, ao poder e ao saber − e que possibilitem novos modos de vida a serem 

criados. O poder  adquire comando sobre a vida de um sujeito, ou de uma 

população, na medida em que ele mesmo se torna  função vital  tanto deste sujeito 

quanto desta população, quando os próprios indivíduos  abraçam-no,  louvam-no por 

sua própria vontade. A função mais elevada deste poder é envolver a vida 

totalmente, e sua tarefa primordial é administrá-la.  “O que está em jogo no poder é 

a produção e a reprodução da própria vida”. (HARDT; NEGRI, 2000, p. 43).  

 Assim, na pós-modernidade, as sociedades de controle com suas grandes 

potências  industriais e financeiras, ou seja, com suas grandes corporações 

produzem não apenas mercadorias mas antes de tudo subjetividade. “Na esfera 

biopolítica, a vida é levada a trabalhar para a produção e a produção é levada a 

trabalhar para a vida”. (HARDT, NEGRI 2000, p. 51).  Em um artigo intitulado  Post-

scriptum. Sobre as sociedades de controle, Deleuze escreve sobre o capitalismo 

vigente e sua estreita relação com a sociedade de controle: 

Já não é um capitalismo dirigido para a produção, mas para o 

produto, isto é, para a venda ou para o mercado. Por isso ele é 

essencialmente dispersivo, e a fábrica cedeu lugar à empresa. A 

família, a escola, o exército, a fábrica não são mais espaços 
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analógicos distintos que convergem para um proprietário, Estado ou 

potência privada, mas são agora figuras cifradas, deformáveis e 

transformáveis de uma mesma empresa que só têm gerentes. [...] O 

serviço de vendas tornou-se o centro ou a “alma” da empresa. 

Informam-nos que as empresas têm uma alma, o que é efetivamente 

notícia mais terrificante do mundo. O marketing é agora o 

instrumento de controle social , e forma a raça impudente de nossos 

senhores. [...] O homem não é mais o homem confinamento, mas o 

homem endividado. (DELEUZE, 2010, p. 228). 

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

é substituída pela empresa, a escola é substituída pela  formação permanente. 

Assim, o que caracteriza principalmente a sociedade de controle em relação à 

Educação é  “a introdução da ‘empresa’ em todos os níveis de escolaridade”.  

(DELEUZE, 2010, p. 229). A formação permanente revela que qualquer estudo não 

pode ser terminado, pois, como numa empresa, a formação tem que ser continuada. 

Termina-se um curso  para logo em seguida se iniciar outro. Assim, na escola,  tanto 

o controle, quanto a avalição e a própria formação devem ser contínuas seguindo os 

moldes empresariais. 

 Silvana Tótora faz uma análise deste processo descrito por Deleuze no qual a 

escola se transforma pouco a pouco em  uma empresa, torna-se, talvez, o lugar 

mais apropriado e privilegiado para a produção de subjetividades alinhadas aos 

valores e às ideias prescritas pela sociedade de controle. Segundo a autora: 

A educação, na atualidade, é serva do mercado. As relações de 

poder se exercem com base em novos dispositivos de controle 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997), além dos disciplinares já conhecidos. 

Seus protagonistas, alunos, e professores, com suas funções bem 

demarcadas, se oferecem  sem resistência a cumprirem seus papéis 

de domesticados consumidores. O Marketing adestra os órgãos dos 

sentidos, fazendo da escolarização o caminho para o sucesso 

profissional. [...] A escola torna-se o lugar para a reciclagem do 

conhecimento, local de emulação e de (in)dividualidades que se 

rivalizam. (TÓTORA, In  OTTAVIANI; TÓTORA, 2010, p. 216). 

 Todas essas mudanças relacionadas às sociedades de controle aplicadas 

também ao campo educacional parecem ser bem aceitas por todos,  tanto por 

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

Infelizmente percebe-se, com raríssimas exceções, pouca resistência a estas 

mudanças, pois como vimos acima,  os sujeitos não diferem do poder, pois são 
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produzidos por ele.   Não é sem razão que Deleuze escreve sobre o estranho desejo 

dos jovens de estarem participando de estágios, de cursos de formação 

permanente, e pergunta se será possível pensar nas prováveis formas de combater 

essas alegrias imaginárias do marketing. Segundo Deleuze, cabe aos próprios 

jovens perceberem quais as forças a que estão servindo, forças de vida e potência 

ou de  morte e impotência. (DELEUZE, 2010, p. 230).  

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos 

completamente o mundo, nos despossaram dele. Acreditar no mundo 

significa principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, 

que escapem ao controle [...] É ao nível de cada tentativa que se 

avaliam a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a 

um controle. Necessita-se ao mesmo tempo de criação e povo.  

(DELEUZE, 2010, p. 222).  

Educação e rizoma 

 

 A tradição filosófica estruturou o conhecimento a partir de uma imagem que 

se tornou a metáfora tradicional da estrutura do conhecimento. Tal imagem é uma 

imagem arbórea. Uma grande árvore com suas firmes raízes e tronco que, por sua 

vez, se ramifica em uma multiplicidade de galhos. Cada uma das partes desta 

grande árvore tem um significado importante na estrutura do conhecimento. O seu 

grande  tronco representa a  Filosofia como fundamento e origem de todas as 

demais ciências. Com o desenvolvimento e a ampliação dos diversos saberes, 

vindos deste  tronco comum, foram surgindo   as diversas ciências ou  

especializações representadas pelos diversos galhos desta grande árvore. Este 

paradigma arborescente revela algo de fundamental sobre a imagem da estrutura do 

conhecimento que a Filosofia foi responsável em formular a partir do período 

moderno: o estabelecimento de uma hierarquia. 

Os sistemas arborescentes são sistemas hierárquicos que 

comportam centros de significância e de subjetivação, autômatos 

centrais como memórias organizadas. Acontece que os modelos 

correspondentes são tais que um elemento só recebe suas 

informações de uma unidade superior e uma atribuição subjetiva de 

ligações preestabelecidas. (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 36). 

 Um sistema arborescente busca sempre uma unidade central superior, 

“implica em uma hierarquização do saber como forma de mediatizar e regular o fluxo 
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de informações pelos caminhos internos da árvore do conhecimento”. (GALLO, 

2008, pp. 73-74). Um exemplo famoso, que ilustra bem o funcionamento do sistema 

arborescente é o teorema da amizade: “se numa sociedade, dois indivíduos 

quaisquer têm exatamente uma amigo comum, então existe um indivíduo amigo de 

todos os outros”. (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 36). No sistema arborescente 

existe uma unidade centralizadora que estabelece toda uma relação hierárquica de  

conhecimento,  de ciências, de informação, de tal forma que toda uma estrutura de 

valores e significações é dada de antemão pela estrutura arborescente.  

 Para Deleuze e Guattari, o sistema arborescente não revela o mecanismo do 

próprio pensamento, pois   

o pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma matéria 

enraizada nem ramificada. O que se chama equivocadamente de 

“dendritos” não assegura uma conexão de neurônios num tecido 

contínuo. A descontinuidade das células, o papel dos axônios, o 

funcionamento das sinapses, a existência de microfendas sinápticas, 

o salto de cada mensagem por cima destas fendas fazem do cérebro 

um multiplicidade que, no seu plano de consistência ou em sua 

articulação, banha todo um sistema, probabilístico incerto, uncertain 

nervous. (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 34).  

 Para esses autores é necessário uma outra imagem do pensamento que 

favoreça  outras formas de se pensar o conhecimento, menos hierarquizadas, 

menos estriadas que não coloque o conhecimento dentro de compartimentos e 

hierarquizados estanques. A metáfora do rizoma subverte todo o sistema de 

arborescência: 

Um rizoma como haste subterrânea distingue-se absolutamente das 

raízes e radículas. Os bulbos, os tubérculos, são rizomas. Plantas 

com raiz ou radícula podem ser rizomórficas num outro sentido 

inteiramente diferente: é uma questão de saber se a botânica, em 

sua especificidade, não seria inteiramente rizomórfica [...] O rizoma 

nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua extensão 

superficial ramificada em todos os sentidos até sua concreções em 

bulbos e tubérculos.   (DELEUZE; GUATTARI, 2011, pp. 21- 22). 

 Deleuze e Guattari enumeram algumas características principais do rizoma. A 

primeira diz respeito às suas conexões; qualquer ponto de um rizoma pode estar 

conectado com qualquer outro de tal forma que não há uma ordem intrínseca que 

determine todo o sistema: 
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Uma das características mais importantes do rizoma talvez seja a de 

ter sempre múltiplas entradas; a toca, neste sentido, é um rizoma 

animal e comporta às vezes uma nítida distinção entre linha de fuga 

como corredor de deslocamento e os estratos de reserva ou de 

habitação [...].   (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 30) 

  A segunda está relacionada ao seu princípio de heterogeneidade: enquanto a 

árvore apresenta uma hierarquia das relações, o rizoma apresenta uma 

heterogeneidade das relações dado que não existe um determinismo hierarquizante 

que fundamenta as relações.  A terceira diz respeito à sua característica de ser 

múltiplo: rizoma é multiplicidade, logo não há  nele uma  unidade final. Rizoma é não 

unidade (n-1). “Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1. 

Um tal sistema poderia ser chamado de rizoma”. (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 

21). Na verdade, não existe unidade sem que antes já não exista  uma 

multiplicidade, ou como diriam Deleuze e Guattari, “antes do ser, há a política”. A 

quarta diz respeito à sua ruptura assignificante; um rizoma apesar de organizado, 

estratificado e significado apresenta também linhas de fuga que lhes fazem ser 

ruptura sobre estas mesmas estratificações. Um rizoma está sempre aberto a novas 

e diferentes estratificações e direções. A quinta e sexta características dizem 

respeito ao princípio cartográfico (mapa) e ao princípio da decalcomania. Um rizoma 

é um mapa; pode ser mapeado, cartografado, porém não pode ser um decalque que 

se baseia na reprodução, pois somente a árvore pode ser reproduzida, cristalizada 

em sua estrutura hierarquizante,  em complexos codificados que possibilitam a 

reprodução.  

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, 

desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 

constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se à 

montagem de qualquer natureza [... ] (DELEUZE; GUATTARI, 2011, 

p. 30). 

 Assim, o rizoma enquanto mapa possui regiões  imprevisíveis fundamentadas 

em uma lógica do devir ou dos afectos e por isso não pode ser decalcado e 

reproduzido.  “A árvore paralisa, copia, torna estático; o rizoma degenera, faz 

crescer, desmancha, prolifera”. (GALLO, 2008, p. 78). Quando um mapa é 

decalcado, copiado, sua natureza já se transforma em imagem, em  uma tradução 

de algo que perdeu sua natureza. O decalque transformou o mapa (rizoma) em 

organização, estruturação  (arborescência).   
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O rizoma rompe assim, com a hierarquização – tanto no aspecto do 

poder e da importância, quanto no aspecto das prioridades nas 

circulação – que  é própria do paradigma arbóreo. No rizoma são 

múltiplas as linhas de fuga e portanto múltiplas possibilidades de 

conexões, aproximações, cortes, percepções etc. (Ibid.)  

 É  explícita a influência do sistema  arbóreo sobre  nossa Educação: os 

dispositivos disciplinares, a reprodução de ideias e modelos (professor ideal, aluno 

ideal, currículo ideal etc.), a busca de uma unidade no conteúdo a ser utilizado por 

cada disciplina −  basta olharmos, no caso das escolas públicas, o forte incentivo 

para que os professores utilizem os famosos “Cadernos dos alunos” com exercícios 

e atividades já prontos a partir da “Proposta curricular para o Estado”. A educação 

escolar, de maneira geral, busca uma totalidade, uma unidade que se observa em 

diferentes contextos: disciplinares, pedagógicos,  avaliativos, organizacionais,  de tal 

forma que toda a diferença não pode ser vista com bons olhos. Atualmente, tem-se 

falado muito no conceito de interdisciplinaridade, como a busca por uma 

aproximação entre as diferentes disciplinas presentes na grade escolar. Acredita-se 

que com a  interdisciplinaridade haverá condições de se  encontrar uma possível 

totalidade, uma possível unidade de todas as diferentes disciplinas,  que poderia ser 

resgatada a partir de práticas interdisciplinares. Percebe-se claramente  este ideal 

totalizador nos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que  utilizam o 

conceito de interdisciplinaridade como resgate a um todo que poderia ser 

reunificado: 

A interdisciplinaridade, antes de ser uma tentativa de estabelecer 

conexões primárias entre as disciplinas, deve orientar-nos, antes de 

mais nada, no sentido de perceber a inter-relação entre as 

expressões de realidade. É compreendendo a realidade como 

totalidade que poderemos educar para a totalidade.17 

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

multiplicidade que a pressuponha. O todo é pura abstração, pura arborescência. 

Sempre lemos com muita estranheza frases como “Educação para todos” ou ainda 

“Todos pela educação”.  A lógica da unidade perdida lembra-nos o próprio sistema 

arborescente, que unifica todos os saberes a partir de um grande tronco comum. Tal 

lógica nos distancia da diferença e da multiplicidade. De acordo com Feitosa, “a 

crítica à particularização dos saberes deveria portanto ser feita em nome de um 
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 Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio. Parte IV - Ciências Humanas e suas Tecnologias. p. 56. 
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respeito à multiplicidade e à pluralidade e não como uma busca de organicidade ou 

de totalidade”. (FEITOSA, In: KOHAN, 2004, p. 94). 

 A fragmentação dos saberes é uma questão que merece ser investigada com 

muito cuidado. Podemos fazer uma crítica à fragmentação dos saberes a partir de 

uma imagem do pensamento que determina uma totalidade colocada a priori nas 

coisas; imaginamos abstratamente certa unidade, certa totalidade  dos saberes e, a 

partir desta imagem, buscamos desfragmentá-los para se incorporarem nesta 

totalidade abstrata. Por outro lado, podemos fazer uma crítica à fragmentação dos 

saberes buscando não reconstituir uma unidade perdida, mas procurando afirmar a 

própria natureza plural e fragmentária dos saberes:  

Talvez  tenhamos que abandonar não apenas a retórica da visão de 

conjunto, mas também a idéia de parte, de particularização, de 

fragmentação, pois todas essas noções só têm sentido em função do 

seu contrário, que é o todo, o conjunto, a unidade, que teria se 

perdido na pós-modernidade. (FEITOSA, In: KOHAN, 2004, pp. 94-

95). 

  Segundo Jürgen Habermas, a  modernidade trouxe uma fragmentação da 

totalidade da vida. Esta, como totalidade, fragmentou-se em especialidades 

independentes. Lyotard escreve sobre esta posição de Habermas, explicando-a:  

se a modernidade falhou, foi ao deixar a totalidade da vida  

fragmentar-se em especialidades independentes abandonadas à 

competência estreita dos especialistas, enquanto o indivíduo 

concreto vive o “sentido dessublimado” e “a forma desestruturada” 

não como libertação, mas como aquele imenso aborrecimento escrito 

por Baudelaire há mais de um século. (LYOTARD, 1993, p.14). 

 Porém, para  Lyotard, é necessário colocar a questão: em qual tipo de 

unidade pensa Habermas? 

A questão que coloco é a de saber em que tipo de unidade pensa 

Habermas. O fim visado pelo projecto moderno será a constituição 

de uma unidade sociocultural no seio da qual todos os elementos da 

vida quotidiana e do pensamento venham ocupar o seu lugar, como 

um todo orgânico? Ou será que a passagem que é preciso abrir entre 

os jogos de linguagem heterogêneos, os do conhecimento, da ética, 

política, é de uma outra ordem? E nesse caso, como seria ele capaz 

de realizar a sua síntese efectiva? (LYOTARD, 1993, p.15). 
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 Segundo Lyotard, a busca de um todo orgânico, como afirmado por 

Habermas, não condiz com a crítica “que a pós-modernidade impõe ao pensamento  

das Luzes, à ideia de um fim unitário da história e à de um sujeito”. (LYOTARD, 

1993, p. 15). De fato, estamos  vivendo na pós-modernidade uma crise da 

fragmentação dos saberes. A ideia de interdisciplinaridade procura, de certa forma, 

lidar com esta fragmentação à maneira de Habermas, busca trazer de volta uma 

totalidade orgânica perdida. Se a noção de interdisciplinaridade remete, mesmo que 

de forma indireta, a um sistema arborescente, outra noção diferente dessa parece 

mais se aproximar da imagem rizomática: a noção de transversalidade. Segundo 

Gallo: 

A transversalidade rizomática, por sua vez aponta para o 

reconhecimento da pulverização, da multiplicização, para a atenção 

às diferenças e à  diferenciação, construindo possíveis trânsitos pela 

multiplicidade dos saberes, sem procurar integrá-los artificialmente, 

mas estabelecendo, policompreensões infinitas. (GALLO, 2008, p. 

79). 

 Gallo apresenta uma proposta educacional rizomática que vai de encontro 

com  a  tradição pedagógica institucionalizada. A ideia de um saber específico, das 

diferentes disciplinas, deve ser colocada em questão.  Para pensarmos um currículo 

transversal e rizomático é necessário um currículo não disciplinar que se articula 

com um paradigma transversal e transdisciplinar. Toda pretensão científica 

pedagógica não se articula com esta forma de currículo, pois este processo 

educativo é uma heterogênese (termo cunhado por Deleuze e Guattari); uma 

produção singular que não se determina a prever, quantificar ou controlar 

procedimentos com fins de obter resultados já determinados de antemão. No 

currículo rizomático os diversos campos do saber  (as diversas disciplinas) não são 

vistos como fragmentos a serem totalizados como queria a interdisciplinarização, 

mas como campos abertos com horizontes, porém sem fronteiras. (GALLO, 2008). 

Deleuze,  arte e afectos 

 

 O que constitui a sensação é o devir, e o devir são os próprios afectos. 

Deleuze faz uma pergunta: por que há tantos devires do homem, mas não um devir 

homem? (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 92). Não há devir homem por uma 
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simples questão: todos os devires são minoritários. O homem representa a 

expressão dominante, o padrão, o modelo majoritário: homem, branco, adulto macho 

etc.  “A vergonha de ser um homem, haverá razão melhor para escrever?”. 

(DELEUZE, 2011, p. 11). O termo minoritário  não diz respeito a uma quantidade 

relativa menor de elementos, mas, a uma linha de fuga de um estado ou de um 

padrão. Todo padrão é majoritário  e impõe uma dominação. “É neste sentido que as 

mulheres, as crianças, e também os animais, os vegetais, as moléculas são 

minoritários”. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 92). Minoritário, segundo Deleuze, 

não se identifica com minoria. Minoritário diz respeito ao devir. A verdadeira arte é 

sempre minoritária. É sempre uma desterritorialização de percepções e  de afectos: 

A arte é a linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, 

nas cores, nos sons, ou nas pedras. A arte não tem opinião. A arte 

desfaz a tríplice organização das percepções, afecções e opiniões 

[...] (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 228). 

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

“transbordam a força daqueles que são atravessados por eles”. São saturações,  

zonas limites,  passagens de um estado a outro. Apesar de serem modificações e 

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

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

única coisa no mundo que se conserva”. Apesar de uma obra de arte ter uma 

duração no tempo, ter um tempo útil enquanto matéria durável, seja ela uma pintura, 

uma escultura, um romance ou ainda uma música, não se conserva pela sua 

materialidade (tinta, metal, pedra etc.). Por exemplo, uma pintura não depende nem 

do modelo que serviu à pintura nem do espectador que a observa. Sua 

independência é absoluta. Seu criador também não determina sua criação; possui 

vida própria. Mas o que existe no objeto artístico que faz com que ele perdure?  

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

um bloco de sensações. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 213). Numa obra de arte, 

ou melhor, em um bloco de sensações, não há percepção, mas perceptos, não há 

afecções mas afectos. O que isso quer nos dizer?  

Os perceptos não mais são percepções, são independentes do 

estado daqueles que os experimentam; os afectos não são mais 

sentimentos ou afecções, transbordam a força daqueles que são 

atravessados por eles [...] a obra de arte é um ser de sensação, e 

nada mais: ela existe em si”. (Ibid.). 
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  Este ser de sensação presente na obra de arte ultrapassa os sujeitos 

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

para tornar-se outra coisa diferente do que ele era. Os afectos nada mais são do que 

estes devires, estas passagens como o devir-girassol de Van Gogh  ou devir-baleia 

de Melville. Deleuze nos mostra que “Os afectos são precisamente estes devires 

não humanos do homem, como os perceptos (entre eles a cidade) são as paisagens 

não humanas da natureza”. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 220). Para Deleuze   

“[...] o afecto não é um sentimento pessoal, tampouco uma característica, ele é a 

efetuação de uma potência de matilha, que subleva e faz vacilar o eu”. (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012, p. 22). 

  Não há devir sem que haja uma coisa que nos atravesse  e nos leve a ser 

algo diferente do que éramos. Arte e devir caminham juntos, pois não há arte sem 

este deslocamento, sem aquilo  que nos desloca do lugar em que estávamos para 

adentrar em um outro campo que até então nos era desconhecido, dessubjetivando 

sujeitos, criando diferentes e  inauditas perspectivas. Deleuze procura a todo custo 

trazer para seu leitor algo que lhe possa revelar a própria essência dos afetcos. 

Deleuze, citando Erwin Straus,  escreve: 

[...] A visão é o que do invisível se torna visível... paisagem é invisível 

porque quanto mais a conquistamos, mais nela nos perdemos. Para 

chegar à paisagem, devemos sacrificar quanto possível toda 

determinação temporal, espacial, objetiva; mas este abandono não 

atinge somente o objetivo,  ele afeta a nós mesmos na mesma 

medida.18 (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 220). 

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

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

segundo Deleuze “a  memória intervém pouco na arte”.  Apesar de toda obra de arte 

ser um monumento, ela não  expressa um passado, mas sim uma sensação, um 

bloco de sensação; no lugar de memória,  fabulação.  Fabulação e memória nada 

têm em comum.  Uma essência  de um ser humano 

 [...] não se reduz a um estado psicológico, nem a uma subjetividade 

psicológica, nem mesmo a uma forma qualquer de subjetividade 

superior. A essência é a qualidade última no âmago do sujeito, mas 

essa qualidade é mais profunda do que o sujeito, é de outra ordem 

[...] Não é o sujeito  que explica a essência, é antes a essência que 

                                                           
18

 STRAUS, Erwin. Du sens des sens. Ed. Million, p. 519. 



86 
 

se explica, se envolve, se enrola no sujeito. [...] Não são os 

indivíduos que constituem o mundo, mas os mundos envolvidos, as 

essências, que constituem os indivíduos [...]. (DELEUZE, 2003, p. 

41). 

  Deleuze, ainda se utilizando de Straus procura revelar em poucas palavras o 

distanciamento que há  entre memória e sensação: 

Não temos memória para a paisagem, não temos memória, nem 

mesmo para nós na paisagem. Sonhamos em pleno dia e com os 

olhos abertos. Somos furtados ao mundo objetivo mas também a nós 

mesmos. É o sentir.19 (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 220). 

 Fica  claro que a memória  pouco deve intervir no processo artístico, pois a 

arte diz respeito à essência e não às  memórias de um sujeito psicológico. A 

distinção entre essência e sujeito é fundamental para compreendermos o papel da 

arte. O artista é aquele que, segundo Deleuze, viu algo demasiado grande, 

intolerável para ser compreendido, mas ao mesmo tempo sua visão é libertadora e 

não se delimita ao pequeno mundo psicológico, edipiano. Deleuze, ao escrever 

sobre a Literatura, afirma que nela a língua deve alcançar desvios minoritários, 

animais, femininos, moleculares: “Trata-se de liberar a vida lá onde ela é prisioneira, 

ou de tentar fazê-lo num combate incerto”. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 222). 

 Infelizmente, nossa cultura  parece ainda não reconhecer a  necessidade da 

arte,  com sua potência de criar novos valores e novos sentidos  para a vida.  Dentro 

do universo escolar, a arte é vista  apenas como uma disciplina que faz parte de um 

currículo. Muitas vezes, por ignorância e desconhecimento do seu  valor, ela é 

colocada à margem, não só pelos próprios alunos, mas o que é muito mais grave, 

pelo próprio grupo de professores, coordenadores etc. Esse desconhecimento da 

potência transformadora da arte nada mais é que o reflexo dos valores sociais 

prescritos pelo próprio sistema mercantil; a arte, na escola,  não pode ocupar um 

lugar de destaque principalmente se colocada em relação às disciplinas mais 

“importantes para o sistema mercantil”, aquelas reconhecidas como sendo  

indispensáveis para a formação profissional ou por serem mais requisitadas nos 

exames vestibulares.  Nossa cultura ainda não se tornou sensível o suficiente para 

perceber que a arte não serve apenas  para nos proporcionar um certo 

entretenimento estético momentâneo. Parece não estar à altura de  reconhecer (ou 
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 STRAUS, Erwin. op.cit. 



87 
 

talvez não queira reconhecer) o poder da arte como força de  transformação e de 

destruição das subjetividades  postas pela sociedade do consumo, do controle e do 

entretenimento que procuram determinar o  que devemos  sentir,  pensar e desejar. 

Talvez, um dia, ela e também nossa Educação possam  compreender o sentido da 

arte da mesma forma como foi vivenciado por Nietzsche: “um dia saberemos talvez 

que não havia arte, mas somente medicina”.  

Conclusão  

 

 Durante todas as etapas deste trabalho observou-se o quanto os afectos 

estão relacionados diretamente com a filosofia de Deleuze.  Não seria possível 

pensarmos em devires, rizomas,  hecceidades, desterritorializações,  linhas de fuga, 

encontros, singularidades só para citar alguns dos conceitos utilizados por Deleuze, 

sem  estes estarem relacionados com a potência dos afectos. Acreditamos, da 

mesma forma, que não é possível pensarmos em novas propostas educacionais que 

não reconheçam a força dos afectos.  

 Com certeza há grandes dificuldades em se “pensar” uma pedagogia dos 

afectos, pois ela exige o reconhecimento do singular, da diferença, da capacidade 

própria de cada corpo de afetar e ser afetado; tal pedagogia não se encaixa dentro 

dos padrões impostos pela maioria dos sistemas educacionais vigentes. Certa vez,  

José Pacheco, o diretor da  Escola da Ponte em Portugal, escola reconhecida por 

trabalhar com práticas educacionais que se distanciam dos modelos prescritos pela 

tradição, foi questionado sobre qual seria o método pedagógico utilizado por ele em 

sua escola. Pacheco  respondeu:  antes de tudo  procuro olhar nos olhos da criança, 

apenas isso. Apesar da infinidade de métodos e sistemas pedagógicos, estes jamais 

podem estar à frente do olhar afetivo que reconhece o poder singular de cada corpo, 

do poder de ser afetado e de afetar. Talvez se a mesma pergunta fosse endereçada 

a Spinoza, a resposta seria dada a partir de outra pergunta: mas o que pode um 

corpo? O que pode uma criança, um jovem? Um adulto? Qual a sua capacidade de 

afetar e ser afetado? Em um dos parágrafos do Projeto Educativo da Escola da 

Ponte está escrito:  

Prestar atenção ao aluno tal qual ele é; reconhecê-lo no que o torna 

único e irrepetível, recebendo-o na sua complexidade; tentar 
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descobrir e valorizar a cultura de que é portador; ajudá-lo a 

descobrir-se e a ser ele próprio em equilibrada interacção com os 

outros - são atitudes fundadoras do acto educativo e as únicas 

verdadeiramente indutoras da necessidade e do desejo de 

aprendizagem. (Itálico nosso)20 

 Qualquer ato educativo que não leve em conta o poder dos afectos deve ser 

reavaliado.  Toda imposição de normas, regras e valores a partir do medo, da lei 

moral e da punição leva necessariamente à diminuição da força de agir, ou seja, à 

tristeza, ao ressentimento e à  diminuição da potência de vida. O que precisamos de 

fato é nos desvencilharmos dos velhos preconceitos e das velhas fórmulas 

pedagócicas tradicionais que afastadas das relações com a vida estabelecem 

critérios que pouco coloboram para a formação do pensamento crítico e 

questionador. 

 Esperamos que este trabalho possa colaborar, de alguma maneira, para 

criação de práticas e teorias educacionais menos atreladas aos velhos 

procedimentos burocráticos, institucionais e protocolares que há tanto tempo teimam 

em afastar o pensamento criativo, artístico  e afetivo do âmbito educacional. 
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 Escola da Ponte. Projeto educativo . Disponível em<http://www.escoladaponte.pt/docs/PEE_2003.pdf. >. 
Acesso em: 12  jun. 2013.  

http://www.escoladaponte.pt/docs/PEE_2003.pdf


89 
 

Referências 

 

ABBAGNANO, Nicola. 4. ed. Dicionário de filosofia. Trad. Alfredo Bosi. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 

 

CHAUÍ, Marilena. Desejo, paixão e ação na ética de Espinosa. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. 

 

______. Poder e liberdade: a  política em Espinoza. Cadernos de Ética e Filosofia 

Política,  nº 4, – Publicação  do Depto. de Filosofia da USP, 2002. p. 9-44 

 

DELEUZE, Gilles. Ilha deserta. São Paulo: Iluminuras, 2006a. 

 

______. Diferença e repetição. 2. ed. Trad. Luiz Orlandi, Roberto Machado. Rio de 

Janeiro: Grall, 2006b. 

 

______. Conversações. 2. ed. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 2010. 

 

______. Nietzsche e a filosofia. 2. ed. Porto: Res-Editora, 2001.  

 

_______. Proust e os signos. 2. ed. Trad. Antônio Piquet e Roberto Machado. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2003. 

 

______. Francis bacon, lógica da sensação. Trad. Roberto Machado (coordenação). 

Rio de janeiro: Zahar, 2007. 

 

______. Espinoza. Filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002. 

 

______. Espinoza et le probléme de l’expression. Paris: Minut, 1968. 

 



90 
 

______. Crítica e clínica. 2 ed. Trad. Peter Pál Perbart. São Paulo: Ed. 34, 2011. 

 

______. Foucault. Trad. Cláudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1988. 

 

______. Deleuze/Spinoza. Cours vincennes. Tradução Francisco Traverso Fuchs. 

24/01/1978. Disponível em: 

<http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=194&groupe=Spinoza&langue=5>. 

Acesso em: 21 out. 2012. 

 

______. Deleuze/Spinoza. Cours vincennes.Tradução nossa. 20/01/1981. Disponível 

em: 

<http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=36&groupe=Spinoza&langue=3>. 

Acesso em: 23 set. 2012 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs. 2. ed. Vol.1. Trad. Suely Rolnik. São 

Paulo: Ed. 34, 2011. 

 

______. Mil platôs.  2. ed. Vol.4. Trad. Suely Rolnik. São Paulo: Ed. 34,  

2012. 

 

______. O que é filosofia? 2.ed. Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. São 

Paulo: Editora 34, 1997. 

 

 

DELEUZE, Gilles; PARNET, Claíre. Diálogos. São Paulo:  Escuta, 1998. 

 

FEITOSA, Charles. O ensino  da filosofia como uma estratégia contra a tarefa da 

interdisciplinaridade. In: KOHAN, Walter.O. (Org.) Filosofia: caminhos para o seu 

ensino. Rio de Janeiro: Ed. ED&A, 2004. p. 87-99 

 

GALLO, Silvio. Deleuze e a educação. São Paulo: Autêntica, 2008. 

http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=194&groupe=Spinoza&langue=5
http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=36&groupe=Spinoza&langue=3


91 
 

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Trad. Berilo Vargas. Rio de janeiro: 

Record, 2000. 

 

KOHAN, Walter Omar. O que pode um professor? Revista educação especial. 

Deleuze pensa educação. São Paulo: Segmento, 2008. 

 

______. Entre Deleuze e a educação: notas para uma política do pensamento In: 

Dossiê Gilles Deleuze. Educação e Realidade, Porto Alegre, v.27. jul./dez., 2002. 

p.123-130 

 

LARROSA, Jorge. Nietzsche e a educação. Trad. Semírames Gorini da Veiga. 3 ed, 

Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

 

LYOTARD,Jean-François. O pós-moderno explicado às crianças: correspondência 

1982-1985. Lisboa: Ed. Publicações Dom Quixote, 1993. 

 

LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade do 

hiperconsumo.Trad. Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das letras,  2007. 

 

MACHADO, Roberto. Deleuze a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 

 

MARTINS, André. (Org.) O mais potente dos afetos: Spinoza e Nietizsche. São 

Paulo:  VMF Martins Fontes, 2009. 

 

MOSTAFA, Sandra; CRUZ, Denise V. da. Para ler a filosofia de Gilles Deleuze e 

Feliz Guattari. Campinas, SP: Ed. Alínea, 2009. 

 

NITZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. 

 



92 
 

______. Escritos sobre a educação.Trad. Noeli Correia de Melo Sobrinho. Rio de 

Janeiro: Loyola, 2003. 

 

PRADO Jr, Bento. A ideia de plano de imanência. In: ALLIEZ, Éric. (Org.) Deleuze: 

uma vida filosófica. Trab. A.L. Oliveira. São Paulo: Ed. 34, 2000. p. 307-322. 

 

POURRIOL, Olivier. Cinefilô: As mais belas questões do cinema. Trad. André Telles. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2009.   

 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Filosofia / Coord. Maria Inês Fini. – 

São Paulo: SEE,  2010. 

 

SCHÖPKE, Regina. Deleuze e o mundo dos simulacros. 2012. Disponível em: 

<http://arielenlinea.files.wordpress.com/2012/06/deleuze-e-o-mundo-dos-simulacros-

regina-schc3b6pke-pc3a1g-43-47.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2013. 

 

 

SPINOZA, Benedictus. Ética. 3.ed. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2007. 

 

______.Coleção os pensadores. vol. XVII. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 

 

TADEU DA SILVA, Tomaz. (Org.) Liberdades reguladas. A pedagogia construtivista 

e outras formas de governo do eu. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 

 

 ______. A arte do encontro e da composição: Spinoza + currículo + Deleuze. In: 

Dossiê Gilles Deleuze. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 27, n. 2, pp. 47-57, 

jul./dez. 2002. 

 

TÓTORA, Silvana; OTTAVIANI, Edécio (orgs). Educação e extensão universitária: 

foco vestibular: um experimento da diferença. São Paulo: Paulina: EDUC, 2010. 

(Coleção educação em foco). 

http://arielenlinea.files.wordpress.com/2012/06/deleuze-e-o-mundo-dos-simulacros-regina-schc3b6pke-pc3a1g-43-47.pdf
http://arielenlinea.files.wordpress.com/2012/06/deleuze-e-o-mundo-dos-simulacros-regina-schc3b6pke-pc3a1g-43-47.pdf



