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RESUMO

O presente projeto de pesquisa objetiva investigar as articulações entre a ciência dos afetos desenvolvida na perspectiva filosófica setecentista por Baruch Spinoza e as

propostas da psicologia contemporânea. Nesta perspectiva, o projeto visa compreender uma investigação da grade curricular do curso de psicologia da UEMG, para destacar os

possíveis pontos de convergência e responder à questão norteadora: qual o estatuto teórico e clínico do conceito de afeto? Em outras palavras: em que medida a conceituação

dos afetos é uma prática que potencializa a escuta clínica e nos permite pensar as teorias psicológicas? O eixo de objetivos a ser pesquisado se resume a: 1) criar um grupo de

estudos sobre a ciência dos afetos e seus contextos; 2) investigar a grade curricular dos estágios obrigatórios do curso de psicologia para mapear os usos do afeto como conceito

clínico; 3) entrevistar psicólogos e filósofos que são os representantes nacionais da articulação desta pesquisa; 4) escrita de artigos com vistas a publicação. Resumo dos

resultados parciais: revisão bibliográfica das obras originais de Spinoza, o cruzamento transversal da leitura de seus interlocutores contemporâneos e a observação clínica nos

estágios obrigatórios. Organização das entrevistas: contato e convite a psicólogos, psicanalistas e filósofos brasileiros de renome na área da pesquisa: entrevista qualitativa, com

questionário semiestruturado que pretende compreender como esses profissionais e pesquisadores pensam seu campo de atuação com a dinâmica afetiva proposta por Spinoza.

O contato já foi efetivado, o retorno da participação já mostra ser satisfatório para a construção do plano de perguntas. A atualização da obra de Spinoza se propõe como recurso

fundamental para a reflexão da prática psicológica contemporânea, por redimensionar o sofrimento psíquico a partir de uma disposição afetiva fundamental, isso por apresentar

uma complexa concepção de afeto, na qual o corpo e o psíquico não são dissociados.
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