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Resumo 

 

ALBARELLI, Bruno de Andrade. DOMÍNIO E RESISTÊNCIA CIVIL SEGUNDO 

SPINOZA / Bruno de Andrade Albarelli. Rio de Janeiro, 2014. Dissertação (Mestrado em 

Filosofia) - Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica, Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

O intuito desta dissertação é esclarecer a relação que há entre um determinado status do 

domínio civil e os movimentos de resistência política desencadeados no interior deste mesmo 

domínio. Abordando em um primeiro momento as questões mais especificamente relativas ao 

domínio civil, a partir da guinada conceitual e da fundamentação ética proporcionada pela 

identificação da noção de "direito" com a noção de "potência", acompanharemos como se 

desenvolve na obra spinozana a proposta de que a formação social humana não somente é 

necessária, como também é condição de possibilidade para pensarmos a própria potência e 

direito do indivíduo. Tendo estabelecido que os indivíduos que compõem uma multidão tem 

sua potência e sua jurisdição reciprocamente alinhadas à determinada condição jurídica e 

afetiva do próprio estado civil, poderemos ainda negar em todos os níveis a noção de contrato 

e defender que todas as formações civis humanas são convenções naturais, alinhamentos 

afetivos que, dada a determinação da própria natureza, não envolvem nenhum tipo de 

arbitrariedade, menos ainda relações de total irrestrição de poder. Em um segundo momento, 

tratando então das questões relativas aos movimentos de resistência, a partir da investigação 

dos afetos mais diretamente envolvidos no processo de formação e regulação dos estados 

civis, veremos que o exercício do domínio soberano, ainda que tentando administrar a cidade 

de modo a manter ou aumentar seu poderio, se não tiver em conta a felicidade de sua 

multidão, ou seja, se for opressor, através de suas leis e medidas, recorrentemente mobiliza 

afetos que promovem movimentos de sedição, revoltas, no sentido da sua própria ruína. 

Contudo, tais revoltas nada mais são do que a conversão, através um processo de imitação 

afetiva, de um estado de isolamento e domínio passivos em um estado também passivo, 

porém agora compartilhado e “reativo” com relação à opressão e ao domínio promovido pelo 

estado. Ou seja, os movimentos de resistência, são resistências naturais com relação às 

medidas tirânicas mobilizadas pelos estados para controlar a multidão. E assim, teremos 

demonstrado, como pretendíamos, que quanto mais passivo for o status afetivo (e jurídico) de 

um determinado domínio civil e mais incorrer em medidas opressivas, mais ele potencializará 

movimentos de resistência a essa opressão. 

 

Palavras-chave: Afetos; Direito; Domínio; Política; Resistência. 



 

 

Abstract 

 

ALBARELLI, Bruno de Andrade. DOMÍNIO E RESISTÊNCIA CIVIL SEGUNDO 

SPINOZA / Bruno de Andrade Albarelli. Rio de Janeiro, 2014. Dissertação (Mestrado em 

Filosofia) - Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica, Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

The purpose of this dissertation is to clarify the relation between a determined status of civil 

dominion and political resistance movements triggered within this same dominion. 

Addressing in a first moment the more specific questions related to the civil dominion, from 

the conceptual turning point and ethical foundation provided by the identification of the 

notion of "right" with the notion of "power", we will follow how develops into Spinoza´s 

work the proposal that the human social formation is not only necessary, although it is also 

condition of possibility to think the own potency and rights of the individual. Having 

established that the individuals that compose a multitude have their potency and jurisdiction 

reciprocally aligned to a certain juridical and affective condition of the own civil state, we’ll 

can still deny at all levels the notion of contract and claim that all human civil formations are 

natural conventions, affective alignments that, given the own determination of the nature, do 

not enfold any kind of arbitrariness, even less a total unrestricted relations of power. In a 

second moment, treating the questions related to the resistance movements, starting from an 

investigation on the affections that are more directly involved in the formation and regulation 

processes of the civil states, we will see that the sovereign domain exercise, even though 

trying to manage the city in a way to maintain or to increase its power, if it does not take in 

account the happiness of its multitude, in other words, if it is oppressive, through their laws 

and measures, recurrently mobilizes affections that promote sedition movements, revolts, in a 

sense of its own ruin. However, these revolts are nothing more than the conversion, through 

an affective imitation process, of a passive state of isolation and domain in a state too passive, 

but now shared and “reactive” with respect to the oppression and domain promoted by the 

state. In other words, the resistance movements are natural resistances relatives to the 

tyrannical measures mobilized by the state to control the multitude. And so, we will have 

demonstrated, how we pretended, that the more passive is the affective and juridical status of 

a certain civil domain and the more it applies in an oppressive measures, the more it will 

trigger and strength the resistance movements against its oppression.  

 

Key-words: Affects; Dominion; Politics; Resistance; Right.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em seu Tratado Político, com o intento de somente determinar aquilo que melhor 

concorda com a experiência, com a prática, Spinoza estabelece que o poder do estado, e, 

portanto, seu direito, mantém uma relação direta com o medo incitado em seus súditos. Ao 

contrário de uma população livre, onde a esperança predomina em relação ao medo, em uma 

população constantemente submetida pela força é o medo que predomina e quanto mais a 

multidão teme suas ameaças, mais o estado a sobreleva em poder, em direito. “Nessa medida, 

quem tiver plenos poderes para dominar a todos pela força e a todos conter pelo receio da 

pena capital, universalmente temida, goza de um direito supremo sobre todos”1. 

 Porém, como o poder civil opressor é aquele que não segue os ditames da razão, ou 

seja, é aquele que não está disposto de modo a perseguir maximamente a utilidade e o bem 

estar de seus comuns, invariavelmente ele peca e seus excessos se tornam grandes demais 

para permanecerem restritos aos medos e receios individuais. Está fora dos desígnios da 

cidade, ela age contra si própria, ou o que é o mesmo, a cidade peca, se por força, ameaças, ou 

penas tenta impor aos súditos coisas que “a natureza humana abomina”2, já que dessa  

maneira o medo dos súditos, através de uma imitação afetiva, de um contágio afetivo, se 

converte em indignação e potencializa movimentos de resistência e de reequilíbrio da relação 

de direito e poder entre o estado e a multidão.  

 Considerando que os problemas acerca do direito à resistência, bem como os 

mecanismos que se articulam para fundamentá-lo, são questões presentes em muitas teorias 

políticas clássicas (assim como, por exemplo, na teoria política hobbesiana), tomarei aqui 

como hipóteses (investigações) principais: a possibilidade do vulgo, mesmo estando 

constantemente coagido e determinado por causas exteriores, dispor de um substrato afetivo 

que, ainda que preponderantemente constituído de maneira passiva, passional, pode lhe 

propor legitimamente, ou seja, seguindo a ordem geral da Natureza, uma condição de 

resistência política diante de uma soberania civil ilegítima e opressora; e, perseguindo a 

hipótese de que esses movimentos de resistência e regulação do estado civil devem ser 

imputados, não à ingerência e malícia dos súditos, mas à irracionalidade, ou seja, à disposição 

opressora do regime vigente, verificar qual a relação que se estabelece entre os desmandos do 

estado civil em questão e o desencadeamento desses movimentos de resistência civil. 

                                                 
1 ESPINOSA, B. Tratado Teológico-Político, Capítulo XVI, página 239, G III 192-193. 
2 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, § 8, G III 287-288. 
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 Para tanto, seguindo os caminhos oferecidos pela obra spinozana, convêm 

investigarmos em que consiste o direito natural e como se dá a formação do estado civil 

(convenire naturaliter, não contratual - quais os afetos mobilizados na sua formação); como 

são definidas as relações de poder; quais as medidas a serem tomadas para o bom 

funcionamento das formas de governo; como se articulam a ontologia, a psicologia e a 

política para fundamentarem a ideia de resistência; e, por fim, como se dá a corrupção dos 

regimes. 
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1 - DIREITO NATURAL E DIREITO CIVIL 

 

 

1.1 - História do pensamento político acerca do direito natural: um breve 

reconhecimento deleuziano3  

  

 São identificados na história do pensamento político, alguns momentos relevantes para 

abordarmos a concepção spinozista acerca do direito natural. Em um primeiro momento, 

coadunando as concepções sobre este tema apresentadas por Platão, Aristóteles e pelos 

estóicos, destaca-se Cícero, cuja reinterpretação, feita segundo os interesses do cristianismo, 

culminará em São Tomás de Aquino. Segundo esta concepção, nomeada de direito natural 

clássico, o que fundamenta o direito natural é aquilo que é próprio à essência.  

Uma coisa se define por sua essência e, portanto, seu direito natural é aquilo que é 

próprio, que está conforme, à essência. Dizendo de outro modo, a natureza de um ser é 

definida a partir de sua perfeição e, por sua vez, essa perfeição deve estar de acordo com a 

ordem dos fins. Se definirmos a essência de um homem como animal racional, então 

definiremos da mesma maneira que faz parte da lei da natureza humana, do seu direito natural 

e da sua perfeição, ser racional.  

 Diferentemente do que se poderia imaginar, essa abordagem não remete a um estado 

precedente da sociedade, anterior à formação social. Ao contrário, uma boa sociedade é 

aquela onde o homem pode realizar sua essência, exercer seu direito natural, ou seja, o estado 

de natureza está ligado a uma organização social que está conforme a essência, que favoreça a 

expressão do direito natural.   

Porém, para que a organização social atenda a esse favorecimento, faz-se necessário 

observar antes as condições sob as quais melhor se realizarão as essências. Para estar apta a 

realizar as essências, uma determinada organização social (e portanto cada um de seus 

indivíduos) deverá, necessariamente, observar antes os deveres do que os direitos. Dizendo de 

outra forma, para se ter direitos é preciso cumprir antes os deveres. Como é necessário que se 

ordene e legitime os deveres pertinentes a cada um para que o ordenamento social dê conta do 

atingimento da perfeição (aderência à essência), surge e se fundamenta a figura do sábio.  

Desenvolve-se, sobretudo juridicamente, uma visão moral de mundo. 

                                                 
3  Cf. DELEUZE, G. Spinoza et le problème de l'expression. Paris, Les Éditions de Minuit, 1968,  Chapitre XVI, 

p. 237 - 239 e Cf. DELEUZE, G. Cursos sobre Spinoza (Vincennes, 1978-1981), 2ª edição, Fortaleza, Ed. 

UECE, 2009.  (Coleção Argentum Nostrum), curso de 09 de dezembro de 1980, p. 92 - 100. 
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 Já para Hobbes, que segundo o reconhecimento deleuziano representa um momento 

posterior e "escandaloso" na tradição do pensamento acerca do direito natural (e do 

pensamento político de uma maneira geral), as coisas não serão mais definidas por sua 

essência e sim por sua potência. A natureza de um ser não mais será definida segundo um 

finalismo que visa a aderência ao ideal de perfeição delineado pelo sábio ou por qualquer 

outra autoridade, mas sim pelo seu apetite, pelo seu desejo. Nesse sentido, segundo esta 

concepção, o que fundamentará o direito natural não será mais o que está conforme à essência 

e sim tudo aquilo que pode a coisa em seu esforço. 

 Sendo o direito de cada um dado pelo seu esforço, pela sua potência, e não mais pelo 

alinhamento a uma essência genérica pré-definida, então tanto o sábio quanto o ignorante, na 

medida em que cada um, seja ativamente ou passivamente, se esforça tanto quanto pode para 

perseverar e resistir, têm os seus direitos naturalmente legitimados e não moralmente 

hierarquizados. Além disso, como na natureza cada um julga como bem entender seu próprio 

esforço e aquilo que lhe parece necessário para sua conservação, e como não mais é requerido 

um intérprete da natureza que divulgará a melhor maneira de atingir uma essência 

transcendente, então a figura do sábio é destituída de qualquer privilégio.   

 No desenvolvimento desta abordagem hobbesiana, estabelecendo outro marco 

diferencial com relação à concepção imputada ao dito direito natural clássico, o estado de 

natureza, plano de expressão do direito natural, se distingue do estado social e teoricamente o 

precede4. As proibições que são impostas pelo estado social (direito civil), ou seja, o 

estabelecimento de regras e leis que proíbem ao homem coisas que ele pode, interdita o 

direito natural. Em um estado social, como cada um transfere seu direito para a figura do 

(poder) soberano e como cada um só terá o direito que lhe for concedido por este  poder, não 

é permitido ao homem tudo aquilo que é da sua potência, que ele naturalmente pode.  

Além disso, como o estado de natureza precede o estado civil, o que é anterior é o 

direito, sendo o dever uma convenção posterior, que cerceia o direito natural no sentido de 

promover a organização do homem enquanto social. Como a potência não se refere mais a um 

movimento para atingir uma perfeição final, os deveres são sempre observados de modo 

adjacente à expressão de nossa potência, posteriormente à afirmação de nosso direito. 

Juridicamente, estão lançadas as sementes através das quais Spinoza colherá uma visão de 

mundo não mais moral, e sim ética.  

                                                 
4 Aqui o estado de natureza é apresentado como logicamente anterior ao estado civil, mas  não no sentido de 

precedência temporal, de antecedência histórica. Como para que me seja proibido algo é necessário que esteja na 

minha potência realizar aquele algo que me foi proibido, a antecedência do estado de natureza para o estado civil 

é conceitual. 
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 Ainda apoiado no mapeamento deleuziano sobre a tradição, apesar da distância entre 

as os desdobramentos políticos no pensamento destes filósofos, a concepção de Spinoza 

acerca do direito natural é assumidamente herdada de Hobbes5, e isso em grande medida 

porque rompe radicalmente com a abordagem do direito natural clássico. Inclusive o exemplo 

dado no Tratado Teológico-Político6, no capítulo destinado a expor sobre a questão do direito 

natural, sobre ser por determinação natural, ou seja, ser por direito que os peixes maiores 

comem os menores, Deleuze indica estar "assinado" por Hobbes.  

 Na sua carta a Jarig Jelles, no sentido de estabelecer qual seria a grande diferença do 

seu pensamento político com relação ao de Hobbes, Spinoza nos diz: 

  

[...] tal diferença consiste em que sempre mantenho o direito natural e que não 

reconheço direito do soberano sobre os súditos, em qualquer cidade, a não ser na 

medida em que, pelo poder, aquele prevaleça sobre estes; é a continuação do direito 

de natureza. 7  

 

 Além da correspondência não negar a hipótese deleuziana sobre a concepção de 

Spinoza acerca do direito natural ter sido herdada de Hobbes, ela deixa entrever que, segundo 

o pensamento político spinozano, o problema na abordagem hobbesiana está na cisão que o 

direito civil impõe ao direito natural e não na definição deste. 

  De um lado, Hobbes afirma ser necessário que os indivíduos, através de um contrato, 

renunciem completamente ao seu direito de natureza, de modo que estes saiam de um estado 

de guerra constante. O direito natural é então preservado no soberano (na medida em que os 

homens transferem seu direito natural para ele) e manifesta-se como direito de impor o direito 

civil. De outro, Spinoza, que havia herdado de Hobbes a guinada conceitual que rompeu com 

a tradição ciceroniana, agora rompe também com Hobbes ao propor uma continuidade do 

direito natural no estado civil, não havendo em hipótese alguma a transferência de direitos por 

via de acordos verbais ou de contratos. 

 A carta em questão, por propor que o reconhecimento do direito (neste caso do 

soberano) depende da efetivação de um determinado poder (que, seguindo a citação, 

prevalecerá à medida que se sobrepor ao poder dos súditos), corrobora o estabelecimento de 

uma identificação imediata entre direito e potência, ou seja, segundo ela, prevalecerá sobre o 

                                                 
5 Segundo HOBBES, T. Do Cidadão, Parte I, Capítulo I, de fato, a concepção spinozana, tal como 

investigaremos em seguida, parece não negar que, assim como exposto no parágrafo 7 da obra referida, "a 

primeira fundação do direito natural consiste em que, todo homem, na medida de suas forças, se empenhe em 

proteger sua vida e membros.". 
6 ESPINOSA, B. Tratado Teológico-Político, capítulo XVI, p. 234, G III 189. 
7 SPINOZA, B. Obra Completa II, - Correspondência completa e vida. 1ª edição, São Paulo, Perspectiva, 2014. 

p. 218 - 220, Carta 50, G IV 238-239. 
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direito do outro aquele cuja potência, ou ainda, aquele cujo poder de realizar o que deseja, 

superar a potência ou a capacidade de realização dos desejos que a contraparte dispõe. 

 

 

1.2 - Tantum juris quantum potentiae8: um fundamento ético   

 

 Para dar conta dos assuntos e problemas que serão abordados em seu Tratado Político9 

(TP), Spinoza demonstrará novamente e apoditicamente nesta obra, além de outras noções, 

sua posição acerca do direito natural. Como, a principio, essa nova exposição visa apenas 

poupar os leitores do trabalho de recorrerem aos seus escritos anteriores, e não retificar ou 

substituir as noções que foram desenvolvidas na Ética e no Tratado Teológico-Político (TTP), 

a maneira como Spinoza retoma a questão nos fornece uma indicação do próprio autor de que 

sua posição acerca da noção de direito natural, tal como anteriormente exposta, se manteve. E, 

de fato, tanto no Tratado Teológico-Político quanto no Tratado Político a definição de direito 

natural se dará a partir da consubstanciação entre direito e potência. 

 Essa consubstanciação será demonstrada através do reconhecimento de que a natureza, 

considerada enquanto livremente determinada e infinita, tem direito a tudo e tudo tem em seu 

poder. Tudo aquilo que a natureza considerada em absoluto tem em seu poder, depende desta 

mesma natureza para existir, operar e resistir, donde se segue que a potência segundo a qual 

todas as coisas se dão e se mantêm não é senão a potência eterna de Deus. Ou seja, em Deus, 

que é a natureza considerada absolutamente e que, portanto, tem em seu poder todos os 

indivíduos da natureza em conjunto, o direito é reciprocamente extensivo10 à sua potência.   

 A partir daí, segundo Spinoza, fica fácil compreendermos o que é o direito natural:   

 

 Por direito e instituição natural entendo unicamente as regras da natureza de 

cada indivíduo, regras segundo as quais concebemos qualquer ser como 

naturalmente determinado a existir e agir de uma certa maneira.11 

 

 

 Assim, por direito de natureza entendo as próprias leis ou regras da natureza 

segundo as quais todas as coisas são feitas, isto é, a própria potência da natureza, e 

por isso o direito natural de toda a natureza, e consequentemente de cada indivíduo, 

estende-se até onde se estende sua potência.12  

                                                 
8 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §3, G III 276-277. 
9 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §1, G III 276. 
10 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Teológico Político, Capítulo XVI, p. 234, G III 189: "jus naturae eo usque se 

extendere, quo usque ejus potentia se extendit". 
11 ESPINOSA, B. Tratado Teológico Político, Capítulo XVI, p. 234, G III 189. 
12 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §4, G III 277. 
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 Para o auxílio do entendimento acerca da noção de potência, em seus Cursos, Deleuze 

apresenta um conceito cunhado pelo expoente renascentista Nicolau de Cusa, a partir da 

corrupção de duas palavras latinas: o "possest"13. Quando, ao invés de definirmos as coisas 

pela sua essência, as definimos por sua potência, pelo seu "possest", as definimos pelo que 

elas podem na prática, em ato.  

Justificando sua articulação com o conceito do autor renascentista, segundo Deleuze, o 

conceito conatus14 quando entendido como “esforço” não traduz propriamente o que Spinoza 

está querendo dizer. Não é que o modo ou o indivíduo “tente” perseverar ou se “esforce” por 

resistir. Na verdade ele efetivamente resiste e persevera tanto quanto tem em si, tanto quanto 

pode. De fato o conatus diz respeito à essência de um determinado indivíduo tomado 

enquanto grau de potência, sendo esse esforço15 correspondente a uma naturalmente 

determinada capacidade afetiva que definirá o seu direito. O direito, já que é mensurado na 

ação, corresponde a uma atividade. 

 “Toda potência é ato, ativa e em ato. A identidade da potência e do ato explica-se pelo 

seguinte: 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.16” Daí que, 

se o direito está identificado à potência, e a potência é definida por aquilo que pode a coisa em 

ato, então tanto o direito divino como o direito de cada indivíduo se estabelecem na prática e 

de acordo com os afetos presentes.  

Não sendo mais definido com relação à essência tal como proposta pela concepção do 

direito natural clássico, não mais correspondendo a nenhuma ordem teológica ou cosmológica 

pré-estabelecidas, o direito natural do homem não mais se submete a qualquer espécie de 

dever, finalidade ou destino, e agora, imerso na densidade afetiva da natureza, expressa uma 

menor ou maior autonomia de acordo com sua menor ou maior capacidade de resistir e operar 

segundo sua própria potência.  

                                                 
13 Cf. DELEUZE, G. Cursos sobre Spinoza (Vincennes, 1978-1981), 2ª edição, Fortaleza, Ed. UECE, 2009.  

(Coleção Argentum Nostrum), curso de 09 de dezembro de 1980, p. 89: "Possest é feita de posse, 'poder' no 

infinitivo e est que é a terceira pessoa do verbo 'ser' no presente." Algo como um pode-é, que revela a 

identificação da essência e da potência.  
14 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte III, proposições 6, 7 e 8. Ver seção 3.1 deste trabalho. 
15 Por fidelidade à edição da Ética utilizada neste trabalho, sem perdermos de vista a crítica deleuziana ao termo, 

manterei a utilização de “esforço” como tradução para conatus. 
16 DELEUZE, G. Spinoza  Philosophie Pratique. Paris, Les Éditions de Minuit, 2003, p. 129. A versão em 

português do trecho citado encontra-se em  DELEUZE, G. Espinosa - Filosofia Prática, p. 103, tradução de 

Daniel Lins e Fabien Pascal Lins.  
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 Aqui temos que levar em consideração que, segundo o plano ontológico traçado por 

Spinoza, ou seja, segundo a substância, não há margem para o isolamento completo de um 

determinado indivíduo. Como vimos, a natureza considerada absolutamente tem direito a tudo 

e tudo tem em seu poder. Sendo assim, como todo indivíduo tem sua potência atualizada de 

acordo com a rede de afecções presentes (expressando essa rede apenas uma parte da 

disposição atual das afecções da natureza considerada como um todo) e como somente a Deus 

podem ser conferidos autodeterminação (certamente não no sentido do livre-arbítrio, mas sim 

da no sentido da livre necessidade) e poder ilimitado (potência infinita), não há como 

concebermos um indivíduo estritamente independente, completamente autônomo, que 

existiria, agiria e operaria só e somente só segundo sua própria potência. O homem não é um 

"estado dentro do estado"17 (imperium in imperio). 

  Se o esforço pelo qual cada um resiste é a sua essência atual, ou seja, sua potência 

dada, e se um determinado indivíduo (que é um modo definido e determinado da expressão 

dos atributos divinos) só pode fazer tanto quanto está em si e aquilo que se segue 

necessariamente do que a natureza determinou, então não faz nenhum sentido pensarmos o 

direito do homem (e posteriormente a organização das instituições sociais) a partir de uma 

natureza humana racional.   

Além de já termos tido da experiência mais do que suficientes exemplos de que a 

natureza humana está preponderantemente e inevitavelmente mais propensa às paixões do que 

à sã razão (ações), já temos geometricamente demonstrado18 que, seja racionalmente ou 

imaginativamente, seja ativa ou passivamente, seja sendo sábio ou tolo, cada um tem a sua 

potência ou direito definido (não podendo sequer agir de outra forma) por qualquer apetite 

que o mova no sentido da resistência e da conservação. Tudo aquilo que pode um corpo, ainda 

que estejamos longe de efetivamente saber o que ele pode, ainda que não saibamos o grau de 

sua potência, é o seu direito natural. 

 A noção de esforço em Spinoza é de suma importância para estabelecermos a partir de 

que podemos falar, sobretudo, acerca do direito do vulgo, daquele que está 

preponderantemente submetido aos afetos, que está à mercê dos acasos e encontros. Do ponto 

de vista da potência, a teoria spinozana não nos oferece nenhuma razão para distinguirmos o 

homem racional do ignorante.  

Longe de querer dizer com isso que o sábio e o vulgo têm a mesma potência – já que a 

partir da diferença entre os afetos destes, ou seja, já que, respectivamente, um é mais movido 

                                                 
17 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §6, G III 277. 
18 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo I, §5, G III 275. 
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pela razão e outro pelas paixões, podemos dizer que eles não podem a mesma coisa, sendo o 

sábio mais potente – a não diferenciação entre um e outro se deve à constatação de que tanto o 

sábio como o vulgo, tanto quanto têm em si, realizam ou efetuam sua potência, não somente 

não perturbando, como necessariamente seguindo os prescritos da natureza.  

 

 

1.3 - Um animal social19: da necessidade de nos unirmos  

 

 No estado de natureza, a constante suscetibilidade a inevitáveis e contraditórias 

flutuações de paixões interpessoais20 mostra-se intolerável para os homens; ou seja, por se 

esforçarem tanto quanto possível em se manterem ao abrigo do medo, e não conseguirem 

conhecer adequadamente e controlar ainda que minimamente os seus afetos, as constantes e 

bruscas mudanças, que igualmente impõem ao homem bruscas e repentinas variações afetivas, 

não lhes permitem garantir sua existência e menos ainda cultivar sua potência.  

 Essa parece ser a definição de servidão21 que nos é dada no Prefácio à quarta parte da 

Ética, parte esta dedicada à investigação da força dos afetos e da servidão humana. Ali 

Spinoza chama servidão a exatamente essa incapacidade humana de viver ao abrigo do acaso, 

ou o que é o mesmo, a essa constante e inevitável submissão aos afetos, e constata que, como 

quanto mais submisso aos afetos for o homem menos senhor de si ele é, ademais ocorre que, 

por vezes, o nível de submissão é tal que o homem é forçado a fazer aquilo que é pior para a 

realização de seus fins22, mesmo percebendo o que é o melhor. 

 

 O estado natural é um cenário antagonístico e a autonomia dos sujeitos 

[indivíduos] nele se apresenta como antagonismo, violência, confronto de 

autonomias, de cupiditates, quando não simplesmente de libidines, contrapostas. 

Esse é o terreno da mistificação e do engano, da irrealidade que procura colocar 

situações de escravidão.23 

 

                                                 
19 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §15, G III 281. 
20 STOLZE, T. Indignation: Spinoza on the desire to revolt; In: Marxism 2000.  September 2000. University of 

Massachusetts, Amherst.  p. 4. Mais adiante neste trabalho, na seção referente aos afetos envolvidos na 

sociabilidade e na insociabilidade humana, abordaremos em que consiste essa "constante suscetibilidade a 

inevitáveis e contraditórias flutuações de paixões interpessoais". 
21 SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Prefácio, p. 263. 
22 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Definições, 7.  
23 NEGRI, A. Anomalia selvagem: poder e potência em Spinoza. 1ª edição, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1993  

(Coleção TRANS), p. 251. A intervenção dos colchetes na citação é minha no sentido de evitar que o termo 

"sujeito" desvirtue a compreensão spinozana de "indivíduo" que, por exemplo, se opõe radicalmente à noção 

cartesiana de "sujeito".   



16 

 

 Se os homens fossem constituídos e conduzidos de modo que seguissem sempre os 

prescritos da razão (o que é raro), eles, da mesma forma, sempre concordariam e 

necessariamente teriam em vista aquilo que é diretamente útil para a natureza humana e, 

portanto, para cada homem. Desta forma, levando em conta que não há nada mais útil para o 

homem do que outro homem que se conduza segundo os desígnios da razão24, a comunhão 

entre eles teria como base afetos ativos, seria uma expressão constante de liberdade, segundo 

determinações intrínsecas (que são maximamente definidas a partir de sua própria essência), e 

fundaria assim um estado de razão25. 

 Entretanto a experiência já revelou que os homens estão muito mais propensos ao 

desejo cego do que ao governo da razão, e a experiência também mostrou que, por natureza 

inimigos e propensos à discórdia, os esforços de autopreservação dos homens quando isolados 

só se satisfariam inadequadamente. As causas, a necessidade, os gêneros, bem como os meios 

para a administração de uma sociedade comum dos homens, são deduzidos a partir da 

condição afetiva partilhada entre eles e estabelecidas de modo que melhor concorde com a 

prática. 

 Antonio Negri ressalta que este estado conflituoso, antagonístico, se coloca, não 

dentro de um desenvolvimento dialético, mas sim sobre uma operação de "deslocamento do 

ser"26. Esse deslocamento, ao contrário de negar a possibilidade de uma associação 

cooperativa entre os homens, fornece as condições para a construção do político. Como no 

estado de natureza os esforços do homem para se precaver-se da submissão aos afetos e do 

acaso são quase nulos, não podemos conceber o direito natural humano senão enquanto 

concebemos os homens como, ainda que minimamente, vivendo em cooperação. 

 Antes que pudéssemos nos deixar levar por uma equívoca concepção de que o estado 

de natureza proporia exclusivamente uma situação de conflito constante, em que os homens 

estariam fadados a uma relação de inimizade, Spinoza adverte que, da mesma forma como, no 

processo constitutivo do ser, uma determinada configuração modal pode agora ser conflituosa, 

ela, diante dos rearranjos necessários nas dinâmicas afetivas, também pode vir a expressar 

uma espécie de comunhão, pode vir a propor um estado de cooperação, pode devir social. 

 É verdade que à medida que os homens se deixam levar pelas paixões (o que ocorre 

frequentemente), são invejosos e, ao invés de perseguirem aquilo que lhes é mais útil e 

                                                 
24 Cf. SPINOZA, B. Ética, Quarta Parte, Proposição 35, Corolário I. 
25 DELEUZE, G. Spinoza et le problème de l'expression. Paris, Les Éditions de Minuit, 1968, Chapitre XVI, p. 

242 - 243. 
26 NEGRI, A. Anomalia selvagem: poder e potência em Spinoza. 1ª edição, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1993  

(Coleção TRANS), p. 251.  
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concordarem, são arrastados para lados contrários, intensificando assim a discrepância entre 

suas naturezas27. Porém, mesmo neste estado de submissão, passividade e mútua nocividade, 

acaba por ocorrer naturalmente também a comunhão dos indivíduos. E ainda que não seja 

através de determinações racionais e, portanto, através de sentimentos ativos, o estado civil se 

formará a partir de determinações extrínsecas (cuja definição não se segue diretamente da 

essência dos indivíduos), da expressão de afetos passivos, de esperanças e medos comuns.

 O cenário antagonístico natural é constitutivo e o é exatamente porque propõe que 

estabelecer relações de dependência e cooperação com outros homens pode convir com os 

esforços de cada um no sentido da resistência e vir a favorecer a expressão da potência 

individual. Se na concepção hobbesiana o estado de natureza configura uma negatividade, ou 

melhor, se para Hobbes o direito natural deve ser totalmente alienado, plenamente entregue ao 

estado e mantido apenas na figura do soberano constituído pela transferência dos direitos 

naturais individuais, para Spinoza o direito natural expressa uma positividade constitutiva do 

direito em geral e é, também naturalmente, intransferível. 

 É importante perceber que da mesma maneira que ninguém nasce racional, também 

ninguém nasce social28. O que se está estabelecendo é uma filosofia da imanência e pensar o 

indivíduo como modo da substancia e não como uma substância em si, ou seja, considerar o 

homem como sendo uma determinada expressão, produto de uma complexa e plenamente 

densa rede de afecções, nos leva a considerar que, devido à necessidade com que as 

instituições da natureza se dão, tanto o estado de natureza  quanto o estado civil expressam 

uma determinada disposição modal, uma certa configuração natural, uma dada situação 

(anti)jurídica, um necessário devir.  

 Desta forma, por um lado, o estado de natureza, sendo instaurado por um status limite 

em que a própria individualidade representa um risco29, onde o estado de cada homem é de 

total dependência e sua potência consiste "mais numa opinião que numa realidade"30, passará 

a designar momentos catastróficos onde a sociedade se desintegra; ou então se referirá 

metaforicamente aos regimes opressores e tirânicos que, através da imposição do isolamento 

dos indivíduos (impedindo qualquer espécie de empatia afetiva) e da propagação de uma 

espécie de terrorismo afetivo (sobretudo porque o impedimento da empatia afetiva está 

baseado na inoculação massiva de medo e na imposição de condições que a natureza humana 

tem horror), caracteriza-se por uma espécie de apatia civil. 

                                                 
27 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Proposição 33. 
28 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo V, §2, G III 295. 
29 Cf. BALIBAR, E. Spinoza and Politics. London, Verso, 2008, p. 61. 
30 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §15, G III 281. 



18 

 

 Por outro lado, devido à condição passional comum (esperanças e medos 

compartilhados), os homens convêm naturalmente, reconhecendo afetivamente que ao 

unirem-se e compartilharem práticas potencializam seus esforços de autopreservação. E, ao 

comporem suas respectivas potências, de modo a unidos expressarem sobre a natureza uma 

maior potência do que cada um isoladamente, eles compõem também o seu direito, 

configurando um status comum e constituindo assim um estado31 (imperium). 

 

 

1.4 - Estar ou não sob a jurisdição de outrem: dinâmica das relações de poder 

 

 O menor ou maior grau de autonomia que um indivíduo apresenta com relação aos 

demais indivíduos que constituem a natureza, ou seja, a relação comum estabelecida entre as 

potências (e direitos) individuais, como vimos anteriormente, não é aferida com base em um 

estatuto transcendente, não se estabelece segundo uma essência genérica de homem (racional, 

por exemplo), proposta aprioristicamente, mas sim na prática e de acordo com os afetos 

presentes. Segue-se daí que a definição de direito, mesmo quando referida a um estado civil, 

não pode revogar aquilo que se refere à natureza comum dos homens, a saber, sua condição 

afetiva.  

 De fato, se o estado é a expressão da potência da multidão (multitudo), se é o exercício 

de um direito comum, e se a potência da comunidade é determinada pelas afecções e paixões, 

então, sobre o direito civil, se estende o direito natural. É exatamente porque a comunidade, o 

                                                 
31 A definição e tradução do termo imperium tal como exposto no Tratado Político é tema de grande debate e já 

foi amplamente abordado pela maioria dos estudiosos do pensamento político de Spinoza. Na tradução para o 

português utilizada neste trabalho, Diogo Pires Aurélio traduz o termo por "estado" mantendo a inicial 

minúscula. Montag, traduz para "poder soberano", enquanto Marilena Chauí (Cf. CHAUÍ, M. Curso sobre o 

Tratado Teológico-Político (1670) de B. de Spinoza (1632-1677), Curso organizado pelo Programa de Pós-

Graduação do Departamento de Direito da PUC-Rio de 4 à 8 de março/2013) não traduz e mantém a utilização, 

mesmo em comunicações em português, do termo imperium. No decorrer do conteúdo aqui dissertado, 

intercambiarei, como alternativas para a tradução do termo imperium, os termos "estado" (mantendo a inicial 

minuscularizada), "comunidade", "sociedade" (ambos amparados pela noção de hominum communi societate, tal 

como apresentada em SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Proposição 35, Escólio) "domínio" e "regime" (ambos 

também utilizados na tradução e abordagem de Diogo Pires Aurélio). Vale, entretanto, ressaltar que, sobretudo 

quando optarmos por traduzir imperum por "estado" ou "sociedade", de maneira alguma podemos compreender 

tais noções a partir, por exemplo, da concepção hegeliana de "Estado" e sua "teoria da soberania", noções estas 

consagradas no desenvolvimento das teorias jurídicas e políticas modernas. Além de este conceito não compor o 

arsenal conceitual do qual Spinoza lança mão, o distanciamento político e jurídico que Spinoza toma da 

concepção de Hobbes (concepção reconhecida por Hegel como sendo a teoria da soberania mais antiga e mais 

compatível com a noção ampla de "Estado Moderno") impede qualquer tipo de analogia entre a noção de 

imperium tal como utilizada por Spinoza e a noção de Estado tal como semeada por Hobbes (apesar de este 

também não usar o termo "Estado") e consagrada por Hegel. No intuito de me ater ao que é mais próprio à obra 

de Spinoza, pretendo que a noção de imperium fique mais clara ao longo do desenvolvimento deste trabalho, 

sobretudo à medida que estabelecer conexões e desconexões com o pensamento hobbesiano.   
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estado, é uma instituição da natureza que a regulação das vontades individuais, ou melhor, 

que a formação de uma vontade superior oriunda da comunhão das vontades individuais 

devém de um domínio efetivo sobre as potências e direitos de cada um dos indivíduos. 

 Diferentemente de Hobbes, como já nos havia advertido a correspondência 

anteriormente citada, o estado civil para Spinoza é como que um prolongamento do estado de 

natureza. Mais propriamente, nos é permitido inclusive afirmar que qualquer que seja a 

organização social humana ela será sempre uma configuração, uma modificação, uma 

expressão da natureza, que coaduna e sobreleva as virtudes individuais. E, na natureza, sendo 

tolo ou sábio, sendo escravo ou senhor, sendo súdito ou soberano, sendo o estado ou as 

massas que o constitui, cada um destes, tanto quanto podem, se esforçam e resistem a todos e 

a tudo que se mova no sentido de lhe causar algum dano, dominá-lo, ou o que é o mesmo, 

absorvê-lo à sua jurisdição.  

 Quando me referi a um maior ou menor grau de autonomia apresentado por um 

indivíduo com relação às demais coisas da natureza, ou o que será mais útil para nossa 

empreitada, a um maior ou menor grau de autonomia apresentado por um indivíduo com 

relação aos demais indivíduos da sua comunidade e com o seu soberano, precisamente me 

referi à distinção que Spinoza faz entre "estar sob jurisdição de si próprio" e "estar sob 

jurisdição de outrem"32. 

 Spinoza é direto: à medida que nos encontramos sob o poder de algo ou alguém, 

estamos sob a jurisdição deste, e tanto mais o estaremos à medida que mais estivermos 

submetidos a ele. Se, por outro lado, não nos encontramos sob o poder de nada nem de 

ninguém, ou melhor, se gozamos de uma maior autonomia com relação aos demais, diz-se 

estarmos sob nossa própria jurisdição. Dizendo de outra forma, se não somos capazes de 

repelir aquilo que nos aflige, de nos vingarmos como nos convier de uma injúria a nós 

causada e se não podemos viver segundo nosso próprio engenho33 (ingenium), não estamos 

sob nossa própria jurisdição, estamos sob jurisdição de outrem. 

 Levando em consideração que, bem como a potência que um determinado indivíduo 

expressa, também seu direito não possui um oposto, um negativo, Etienne Balibar, no sentido 

de explicitar que a concepção spinozana acerca do direito não mais se define em relação à 

noção de dever, vai colocar a questão de se estar ou não sob jurisdição de si próprio nos 

termos da correlação entre independência e dependência34. O indivíduo é independente ou 

                                                 
32 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §9, G III 280. 
33 Ibidem. 
34 Cf. BALIBAR, E. Spinoza and Politics. London, Verso, 2008, p. 61. 
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está sob jurisdição de si próprio quando é capaz de determinar suas ações sem 

constrangimentos, ao passo que é dependente aquele que carece de um ou vários outros para 

se defender ou resistir. 

 Entretanto, o autor de Spinoza et la politique  ressalta que essa oposição dependência x 

independência não constitui uma antítese radical. Tal como já havia sido advertido neste 

trabalho, somente à Deus, à natureza considerada como um todo, por ter em seu poder todos 

os demais indivíduos, podemos conferir infinita potência e direto e, portanto, independência 

absoluta. Se considerarmos a natureza modalmente, ou seja, enquanto constituída pela 

infinitude de indivíduos (modos) finitos, percebemos que todas estas modificações são 

reciprocamente constituídas e interdependentes. A maior ou menor dependência (ou 

independência) que um indivíduo apresenta se constitui na pratica e na relação com os 

demais. 

 Percebemos duas maneiras com que se pode estabelecer o poder sobre outrem: se a um 

determinado indivíduo lhe são tiradas as armas e se lhe prendem ou imobilizam, 

impossibilitando que este se defenda ou escape, então este tem seu corpo, e não a mente, sob 

jurisdição de outro. Contudo, se lhe foi inoculado medo ou, se por estar vinculado por algum 

pretenso benefício (esperança), prefere fazer a vontade e decisão do outro à sua, então este 

tem sua mente e corpo sob jurisdição de outrem, entretanto, somente enquanto durarem o 

medo de alguma injúria ou a esperança do benefício. 

 Inclusive a palavra dada a alguém, uma promessa feita, um contrato estabelecido, só 

será mantido caso a esperança ou o medo que motivaram a efetivação deste combinado se 

mantiver. "Com efeito, quem tem o poder de romper uma promessa, esse realmente não cedeu 

o seu direito, mas só deu palavras."35 Caso aquele que se comprometeu com o outro julgar (e, 

bem como adverte Spinoza36, estando a mente submetida a outro, a faculdade de julgar 

também estará à mercê do outro) que não lhe será vantajoso manter sua palavra, poderá 

licitamente, por direito de natureza, seja conduzido pela razão ou pela violência de suas 

paixões, quebrar a promessa.   

 Segundo a lei universal da natureza humana, lei esta que "temos de colocá-la entre 

aquelas verdade eternas que ninguém pode ignorar"37, mesmo se foi ludibriado ou se as coisas 

não são da maneira que ele julga, ninguém pode desconsiderar aquilo que lhe parece um bem 

ou um mal, a não ser na esperança ou medo de um bem ou um mal maior.  

                                                 
35 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §12, G III 280. 
36 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §11, G III 280. 
37 ESPINOSA, B. Tratado Teológico Político, Capítulo XVI, p. 237, G III 192. 
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 Entretanto, considerando sobretudo que todos desejam viver ao abrigo do medo, estará 

maximamente sob sua jurisdição aquele que maximamente se guia pelos ditames da razão, 

pois desta forma perseguirá maximamente38 aquilo que lhe propor a verdadeira utilidade. Seja 

como for, o esforço que cada um desprende, a atividade de resistência que cada indivíduo 

expressa, sempre se dá no sentido da minimização da dependência, sempre se dá no sentido da 

libertação. 

 

 

1.5 - Potentia x potestas 

 

 Segundo Marilena Chauí39,  a distinção entre estar sob sua própria jurisdição (sui juris; 

o considerado homem livre) e estar sob a jurisdição de outrem (alieni juris; em geral 

protagonizado pela figura do súdito, servo ou escravo, mas também se referindo a qualquer 

tipo de iludido, alienado) é uma distinção consagrada pelo direito romano. Porém, ainda que 

isso não esteja implícito nos termos, já demarcando a diferença jurídica de seu pensamento 

político que impossibilita a alienação (transferência) do direito, Spinoza substitui o termo 

alienus por alterius40 Embora em linhas gerais o sentido continue sendo o de estar sob o poder 

do outro, essa submissão é agora caracterizada muito menos por um conjunto de regulações e 

normas e muito mais pelo exercício de um poder. De fato, a concepção de direito em Spinoza, 

tanto quando se refere ao direito natural como quando se referindo ao direito civil, é uma 

forma de poder, uma dinâmica das relações de poder.   

 Existe uma distinção fundamental feita na língua latina (distinção essa que percorrerá 

toda a escolástica) entre as noções de potência (potentia) e de poder (potestas). Segundo o 

sentido teológico em que foi abordado, o termo potência é usado para se referir à essência de 

Deus sob o aspecto de sua capacidade criativa. A onipotência divina é o poder ilimitado de 

criar, fazer existir. Já o termo poder era usado para referir-se à vontade de Deus, ou seja, a 

potência divina compreendida sob o aspecto do seu querer ou não querer. A potestas diz 

respeito à vontade divina e a potentia diz respeito àquilo que Deus pode.  

                                                 
38 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §11, G III 280. Em latim, maximè. A repetição deste 

advérbio indica a estrita e gradual ligação entre 'estar sob jurisdição de si próprio' e 'ser conduzido pela razão', ou 

seja, ser livre.   
39 CHAUÍ, M. Curso sobre o Tratado Teológico-Político (1670) de B. de Spinoza (1632-1677), Curso 

organizado pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Direito da PUC-Rio. PUC-Rio, de 4 à 8 de 

março/2013. 
40 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §9, G III 280. 
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 Ainda segundo a comentadora mencionada, Hobbes, por sua vez, faz uso desta mesma 

distinção e afirma que o domínio comum, o estado, ou ainda, o poder (potestas) político 

soberano encarna o desejo ininterrupto (e, quando bem ordenado, crescente) de mais potência 

(potentia). A vontade é o poder que quer mais potência, que quer o poderio ilimitado. Porém o 

pensamento hobbesiano, que fará uso desta distinção para explicar sua definição de estado (e 

cuja concepção do soberano "flertará" com algo de divino), ainda está impregnado de um 

Deus antropomorfizado e pressupõe na distinção entre poder e potência a distinção em Deus 

entre sua vontade e sua potência.  

 A proposta de Spinoza parece ser radical e, de certa forma, visa acabar com esta 

dicotomia. Inclusive é nesse sentido que, segundo Deleuze41, uma das empreitadas principais 

no projeto da Ética é exatamente a negação de um Deus cujo poder seria equivalente ao de um 

governador ou regente, por mais esclarecido que este fosse. O filósofo holandês considera 

que, propriamente, não há em Deus distinção de sua potentia e de sua potestas porque Deus 

não tem vontade, e se a tem é plenamente expressada na sua própria realização.  

 Se por um lado considerarmos como sendo a potência de Deus a sua própria essência42 

e por outro considerarmos como sendo necessário tudo aquilo que concebemos como estando 

no poder de Deus43, ou seja, se reconhecermos a identidade da potência divina com a 

necessidade interna de sua essência, segue-se que, além de estabelecer-se a negação da 

distinção entre potência e poder em Deus, não há mais como concebermos na essência divina 

algo possível, latente, cuja realização estivesse dependendo de sua vontade. Na verdade, 

qualquer desproporção entre a potentia e a potestas, ou melhor, qualquer desmesura entre a 

totalidade do ser e a determinidade atual da modalidade é oriunda de conceber-se Deus como 

dotado de vontade no sentido do livre arbítrio44.  

 Contudo, temos que "(...) a potência do homem, enquanto é explicada pela sua 

essência atual, é uma parte da potência infinita de Deus ou da natureza, isto é, de sua 

essência"45 e portanto o modo, a coisa singular, o indivíduo expressa um determinado grau de 

potência, um grau de intensidade atual, uma parte da potência divina. Segue-se daí que se um 

homem expressa uma parte determinada da potência divina e exerce um determinado poder na 

sua relação com os demais indivíduos na natureza, ao unir-se a outro ou a outros homens eles 

constituirão uma maior expressão da potência da natureza e exercerão um maior poder sobre 

                                                 
41 DELEUZE, G. Spinoza - Philosophie Pratique, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003, p. 128. 
42 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte I, Proposição 34. 
43 Id., Proposição 35. 
44 Cf. NEGRI, A. Anomalia selvagem: poder e potência em Spinoza. 1ª edição, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1993  

(Coleção TRANS), p.248-249. 
45 SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Proposição 4, Demonstração. 
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os demais, podendo submeter à sua jurisdição todos aqueles cuja potência individual ou 

comum não for capaz de se sobrepor à sua efetivação de seu poder.  

 

 

1.6 - O corpo político: uma só mente  

 

 Se os homens naturalmente e conjuntamente conspiram, ou seja, se o antagonismo 

proposto pelo estado de natureza às potências individuais encontra certa estabilidade, isso se 

deve ao fato de que, também naturalmente (e é importante, segundo a concepção spinozana 

acerca do estado civil, que se reitere sempre essa adjetivação - "naturalmente"- com relação à 

união humana) os homens encontram certo equilíbrio e regulação dos esforços e desejos 

individuais, constituindo, a partir da expressão dessa união, um corpo. E quando esse corpo, 

mesmo não interditando a multiplicidade de potências que o constitui, expressa a comunhão 

dos esforços de resistência, o alinhamento dos medos e esperanças e a concordância natural 

acerca das regras de condução da vida comum, diz-se que é conduzido "como que por uma só 

mente"46. 

 No sentido de demonstrar as coisas que se seguem necessariamente da essência divina, 

Spinoza define o corpo47 como sendo uma expressão definida e determinada da essência de 

Deus enquanto extensamente considerada. O corpo, portanto, é uma coisa particular, uma 

afecção divina, uma certa proporção de movimento e repouso48 através da qual a natureza se 

exprime extensamente de uma maneira certa e determinada. Contudo, segundo essa 

abordagem, não podemos conceber na prática (na política) os corpos como simples ou 

isolados. O corpo, desde sempre, é um coletivo infinito de corpos, ou seja, as coisas tais como 

se dão na natureza, por menores e ínfimas que sejam, são já corpos, ou melhor, indivíduos 

configurados por uma infinidade de outros corpos. 

 Na esteira da abordagem acima, temos, no Tratado Político, o estabelecimento de uma 

relação que aponta para a identidade entre a definição de corpo dada na Ética para as coisas 

em geral (e para a definição dos corpos humanos em particular) e a definição de corpo que se 

afere à configuração civil tal como apresentada neste Tratado. Tanto o estado como cada 

homem no estado natural têm tanto direito quanto potência, e tanto o estado como o homem 

se esforçam naturalmente, tanto quanto podem, para resistir e manter-se maximamente sob 

                                                 
46 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §16, G III 281. 
47 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte II, Definições 1.  
48 Cf. ESPINOSA, B. Breve Tratado, Da mente humana, [14], p. 160. 
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sua própria jurisdição, ou seja, para preservar sua individualidade49. Intensificando a relação 

entre a definição de corpo aplicada ao homem e a aplicada ao estado temos que, pelo fato de a 

potência pela qual todas as coisas naturais existem e operam ser identificada com a potência 

eterna de Deus, é gerado um princípio de produção contínua50 que garante os esforços de 

resistência e do qual dependem tanto o homem como o estado.   

 Spinoza chega mesmo a dizer que, excetuando-se o fato de que sobre o homem no 

estado natural incidem sono, doenças, tristezas e velhice o impedindo de precaver-se de ser 

oprimido51, coisas das quais a cidade pode se prevenir, o estado, por sua vez, enquanto sendo 

constituído pela junção de todos os cidadãos, deve ser considerado como um homem no 

estado natural52.  

 Sendo a potência do estado constituída e determinada, não pelo conjunto das potências 

individuais isoladas, mas sim pela multidão unida por medos e esperanças comuns, e estando 

conferido a este estado o dirimir dos direitos e a regulação, também normativa, das potências 

individuais que constituem a multidão, diz-se que o soberano deve ser como que a cabeça, a 

mente de todo o estado. 

 Daí que, considerando a querela levantada pelos estudiosos e comentadores da obra 

spinozana sobre se a noção de corpo e indivíduo, quando imputadas ao estado devem ser 

encaradas de maneira metafórica ou real53, dada a variedade de subsídios oferecidos tanto 

pela Ética como pelo Tratado Político, endosso e tomo como posição para o prosseguimento 

deste trabalho a concepção real ou naturalista. O estado é um indivíduo, conservando o 

sentido spinozano da palavra, constituído de outros indivíduos e possui um corpo e uma 

mente. Assim como o homem, também o estado não configura um império dentro de um 

império e, portanto, não pode ser dito totalmente independente, autônomo, sui juris. 

 Se anteriormente neste trabalho me referi ao estado de natureza como sendo um status, 

isso se deve ao fato de que, tomando a contraposição já há muito reconhecida pela tradição 

entre estado de natureza (status naturalis) e estado civil (status civilis), Spinoza propõe que 

tanto um quanto outro se referem a uma determinada situação em que se encontram os 

indivíduos na natureza, a uma certa configuração das potências individuais. Seja enquanto 

                                                 
49 Cf. BALIBAR, E. Spinoza and Politics. London, Verso, 2008, p. 64. 
50 Cf. BALIBAR, E. Spinoza and Politics. London, Verso, 2008, p. 65. 
51 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, §11, G III 289. 
52 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VII, § 22, G III 316-317. 
53 Cf. BALIBAR, E. Spinoza and Politics. London, Verso, 2008, p. 64. Mencionei esta dicotomia com base no 

exposto por Balibar. Mas, segundo Diogo Pires Aurélio na Introdução do Tratado Político, este tema foi 

suscitado por Matheron, cuja interpretação naturalista (onde o estado é propriamente um indivíduo) se alinha à 

de Balibar. Além destes, defendendo sobre esta questão uma interpretação metafórica (onde o estado não 

configura um indivíduo), são ressaltadas as posições de Douglas de Uyl e Lee Rice. 
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consideramos os indivíduos tanto no estado de natureza como no estado civil, em ambos os 

casos trata-se de uma disposição, de uma configuração não atômica, de uma tensão afetiva 

vivida pelos indivíduos, que se estabelece na dinâmica constitutiva que é própria da essência 

de um Deus atuante (Dei actuosa essentia54).  

 Porém, a variação dos graus de potência e a maior ou menor intensidade com que se 

expressam os indivíduos, ao invés de configurarem um status conflituoso, onde cada um 

resiste a medida da sua restrita potência, configuram no estado civil um direito comum, uma 

mesma regra de vida, um mesmo domínio sobre cada um dos indivíduos que constituem o 

corpo civil, onde da mesma forma que a vontade do estado é a vontade de todos, o individuo 

só tem o direito que o direito comum lhe concede. 

 A configuração deste domínio comum, ou seja, a constituição de um imperium, não 

deixa de levar em consideração o caráter heterônomo das potências individuais integrantes 

deste e, como a formação do estado não envolve um controle afetivo integral nem por parte da 

soberania, nem por parte da multidão, menos ainda se pretende inibir ou enrijecer totalmente 

as singularidades constantes dessa formação civil. Para que de fato a multidão conspire 

conjuntamente formando um direito comum, um domínio, um império, será necessário que 

naturalmente se erija uma vontade geral, vontade essa que se disporá acima das vontades 

individuais e da multiplicidade potencial, e que funcionará e guiará o corpo civil como uma só 

mente. 

  Seja em uma monarquia, em uma aristocracia ou em uma democracia, qualquer que 

seja a forma assumida por um determinado estado, a multidão que a constitui, tal como no 

estado de natureza, continua se esforçando tanto quanto pode para se manter sob sua própria 

jurisdição. Daí que o direito do estado (e, claro, sua potência), assim como o direito de 

qualquer homem no estado de natureza, será uma resultante das potências e esforços dos 

corpos e indivíduos constituintes desse "indivíduo civil", ou seja, terá a expressão do direito 

comum baseada na potência da multidão que se configura em um império. 

 Em verdade, a efetividade do direito comum, a coesão do corpo civil, será dada muito 

mais pelo fato de ter sido constituído um poder forte o suficiente para se impor e conduzir a 

multidão de maneira comum, do que apenas pela verificação da unanimidade das vontades 

individuais. A eficácia da comunhão e estabilização dos afetos individuais é estabelecida pela 

superioridade potencial que este domínio comum constitui, ou seja, pela capacidade desse 

                                                 
54 SPINOZA, B. Ética, Pars secunda, Propositio III, Scholium.  
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poder dominante não ser destruído pela multiplicidade dos indivíduos e grupos cujos corpos e 

mentes não se identificam com os deste determinado estado. 

 

 

1.7 - Uma convenção natural não é um contrato 

 

 Antes de prosseguirmos será necessário voltar a uma questão que pode ter surgido 

quando, neste trabalho (na seção que versa sobre a oscilação de poder entre os indivíduos, 

entre estar ou não sob a jurisdição de outrem), propus que é naturalmente lícito, tanto ao 

homem que é guiado pela razão como ao que é movido pelas paixões, quebrar uma promessa, 

um combinado, um contrato. Como sustentar tal afirmação se considerarmos que na quarta 

parte da Ética, na proposição 72, o autor propõe que "o homem livre jamais age com dolo" e 

visa sempre a observação dos direitos comuns e a manutenção dos pactos?  

 Por sua vez, sem pretender dar respostas definitivas sobre a aderência da totalidade do 

Tratado Político à Ética, a interpretação que proponho para conduzir esse problema começará 

a mobilizar outro questionamento que se repetirá ao longo deste trabalho: se pensarmos a 

liberdade humana, tal como Deleuze pensa a liberdade e a razão em Spinoza, em termos de 

devir55, devir racional, como se porta o homem livre que faz parte de um estado opressor, 

despótico? Por ora, deixemos este questionamento em suspenso. 

 Em EIV p.72 o intuito da demonstração e do escólio é de corroborar o fato de que o 

homem livre agir dolosamente é absurdo, considerando que tais homens livres quando 

concordam sempre, produzem algo definitivo, e não apenas verbal, que pudesse ser desfeito. 

Entretanto, nesse nível da demonstração Spinoza está se referindo a uma situação "ideal" tal 

como exposta na proposição e que, no caso de concordâncias e pactos no sentido da formação 

civil, remeteria a um pacto formador de um estado de razão. 

 Um homem livre, guiado pela razão, nunca firmaria um pacto irracional e é por isso 

que, seguindo o desenvolvimento de Spinoza na demonstração do absurdo que é pensar um 

homem livre agindo com dolo, não faz sentido falarmos que um homem livre rompe uma 

                                                 
55 Cf. DELEUZE, G. Cursos sobre Spinoza (Vincennes, 1978-1981). 2ª edição, Fortaleza, Ed. UECE, 2009.  

(Coleção Argentum Nostrum), p. 55; p. 97 e 98 (onde equipara como produto de um devir tanto o "ser racional" 

como o "ser social"); e p. 179. Em DELEUZE, G. Spinoza et le problème de l'expression. Paris, Les Éditions de 

Minuit, 1968, p. 243, nota 23, o autor afirma que a razão pensada como um devir ou como uma formação já 

estava presente em Hobbes. Contudo, se em Hobbes tratava-se de um cálculo, já em Spinoza trata-se de uma 

composição de relações. Esse processo de formação e do aprendizado de um devir-ativo também é ressaltado na 

página 267 desta última obra mencionada. 
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concordância. Se o concordado anteriormente era racional, ou seja, estava plenamente 

direcionado à máxima utilidade dos que concordaram, rompê-lo seria um contra-senso.  

 No escólio da referida proposição, Spinoza visa responder a uma pergunta que parece 

carregar uma contradição, ou que, pelo menos, não leva em conta o que é próprio da razão e 

da racionalidade em seu próprio sistema (e, por ser um escólio56, talvez Spinoza realmente 

tivesse em conta um questionamento feito por seus contemporâneos e interlocutores diretos). 

Se homens racionais concordam, ou seja, se o pacto firmado por eles já tiver em conta o que 

há de mais útil para eles, o perigo iminente de morte57 em nada abalará aquilo que já havia 

sido concordado e menos ainda os fará pérfidos.  

 Se admitirmos que, além de ser próprio do homem racional seguir sempre o que é 

necessariamente bom58, seja agora ou daqui a anos59, também é próprio dele considerar todos 

os eventos da natureza como necessários60, aquilo que foi concordado se estabeleceu 

considerando o ponto de vista, não da duração61 (cujo aspecto contingente pudesse propor 

uma concordância apenas verbal e temporária), mas sim da eternidade62.  

 Da mesma forma que, tal como o escólio desta proposição insiste, é absurdo a razão 

aconselhar a perfídia, é também absurdo considerar que o perigo iminente de morte fosse algo 

que já não tivesse sido relevado (ainda que não objetivamente, ou seja, ainda que nem todos 

os eventos da natureza, um a um, estivessem contemplados pelos que concordaram) no que 

foi pactuado. De fato, a vida do sábio, do homem livre, "não consiste na meditação sobre a 

                                                 
56 Cf. DELEUZE, G. Spinoza et le problème de l'expression. Paris, Les Éditions de Minuit, 1968, p. 318, ao 

propor a concepção de duas Éticas coexistentes,  sendo uma composta por proposições, demonstrações e 

corolários, e outra pelos escólios, o autor afirma: "L'une, avec une rigueur implacable, représente une sorte de 

terrorism de la tête, et progresse d'une proposition à l'autre sans se soucier d'identifier les cas. L'autre recueille 

les indignations et les joies du coeur, manifeste la joie pratique et la lutte pratique contre la tristesse, et s'exprime 

en disant "c'est les cas. En ce sens l'ethique est un livre double." E, enfatizando o papel dos escólios temos que 

(Cf. DELEUZE, G. Crítica e Clínica. São Paulo, Ed. 34, 1997, Capítulo 17, p. 164): "Os escólios são ostensivos 

e polêmicos. (...) Se os escólios se inserem na cadeia demonstrativa é, pois, menos porque dela fazem parte do 

que porque a cortam e recortam, em virtude de sua natureza própria. É como uma cadeia quebrada, descontínua, 

subterrânea, vulcânica, que a intervalos regulares vem irromper a cadeia dos elementos demonstrativos, a grande 

cadeia fluvial e contínua".  
57 Em SPINOZA, B. Ética, Parte V, Proposição 38 ("Quanto mais as coisas a mente compreende por meio do 

segundo e terceiro gêneros de conhecimento, tanto menos ela padece dos afetos que são maus, e tanto menos 

teme a morte") está contida a relação direta que há entre a maximização da clareza e distinção do conhecimento 

que a mente possui e (já que o padecimento dos afetos maus é minimizado) a maximização da liberdade do 

indivíduo. Cf. DELLA ROCCA, M. Spinoza. New York, Routledge, 2008, p. 200, outro argumento que 

poderíamos usar para responder sobre se nem em casos onde o perigo de morte é iminente seria legítimo ao 

homem racional ser pérfido está no escólio desta mesma proposição e diz respeito à "permanência" de uma parte 

da mente após o perecimento do corpo.     
58 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Proposição 35, Demonstração. 
59 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Proposição 62. 
60 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte II, Proposição 44. 
61 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte II, Proposições 30 e 31. 
62 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Proposição 62, Demonstração. 
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morte, mas da vida"63, de modo que nunca será pela morte que um homem livre se 

corromperá diante dos ditames da razão.  

 Considerando então que, por um lado a demonstração da proposição refere-se a uma 

situação ideal, a uma idealização, cujo pacto remeteria a um estado de razão (e não a um 

estado civil), e, por outro, que o escólio responde a uma pergunta que não leva em 

consideração o "funcionamento" próprio da razão e o proceder próprio do homem livre, não 

precisamos abandonar essa proposição para aceitarmos tanto pensar a liberdade como um 

devir quanto a sugestão que podemos extrair de TP II p.12 sobre, em certo aspecto, ser 

racional quebrar determinadas promessas.   

 Temos um exemplo importante no Tratado Teológico-Político que aponta para essa 

certa razão no ato de mentir e de romper contratos: 

 

 Para que isso fique mais claro, suponhamos que um ladrão me obriga a 

prometer que lhe vou entregar os meus bens onde ele quiser. Uma vez que o meu 

direito natural está limitado, como já demonstrei, apenas pela minha potência, é 

evidente que, se eu puder astuciosamente libertar-me desse ladrão prometendo-lhe 

tudo o que ele quiser, ser-me-á lícito, por direito natural, fazê-lo, ou seja, ludibriá-lo 

aceitando o contrato que ele me propõe. Ou então, suponhamos que eu, sem intuitos 

fraudulentos, prometi a alguém abster-me, durante vinte dias, de pão ou qualquer 

outro alimento e que, mais tarde, vejo que fiz uma promessa tola e que não posso 

cumprir sem graves prejuízos; uma vez que, pelo direito natural, entre dois males eu 

sou obrigado a escolher o menor, tenho todo direito de romper tal pacto e dar o dito 

por não dito.64  

 

 Se na Ética, para demonstrar o comportamento próprio do homem racional, Spinoza 

refere-se a uma situação ideal proposta, já no Tratado Político o cenário é politicamente 

realista e ganha relevância o caráter sempre relacional e interdependente dos indivíduos, 

sendo o fato de "ser livre" (e, poderíamos dizer, bem como o fato de ser servo), como 

repetidamente explora Deleuze, um devir.  

 Nesse sentido, é interessante percebermos como a demonstração de EIV p.72, não se 

restringindo ao abstrato ou ideal (e talvez já apontando para aquele cenário abordado no 

Tratado Político), ressalta que só podemos conferir o estatuto de livre ao homem enquanto 

ele é livre, enquanto seguindo os ditames da razão. Ou seja, na prática, ninguém é sempre ou 

essencialmente livre, ninguém consegue se manter exaustivamente sob o comando da razão, 

no cume da liberdade.  

                                                 
63 SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Proposição 67. 
64 ESPINOSA, B. Tratado Teológico-Político, Capítulo XVI, p. 238, G III 192. Como logo abaixo estabeleço 

uma comparação entre a Ética e o Tratado Político ressalto um exemplo que temos em ESPINOSA, B. Tratado 

Político, Capítulo III, § 17, G III 291: "Se eu, por exemplo, prometi a alguém guardar o dinheiro que me confiou 

em segredo, não sou obrigado a manter a palavra assim que souber, ou acreditar saber, que aquilo que ele me deu 

a guardar tinha sido roubado. Pelo contrário, agirei mais corretamente se fizer que seja restituído aos donos." 
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 O que expus ao longo do dissertado sobre autonomia, dependência e sobre as 

dinâmicas de poder dos indivíduos (estar ou não sob jurisdição de si próprio) já havia 

delineado um homem preponderantemente submetido aos afetos, onde a esfera de sua 

jurisdição oscila, em geral passivamente, de acordo com o aumento ou diminuição de sua 

potência. 

 Para constatar a impossibilidade de um indivíduo absolutamente livre e auto-

determinado, Michael Della Rocca65 recorre ao Princípio de Razão Suficiente. Segundo este 

princípio, devido à inserção necessária de todo indivíduo no processo de causação e 

constituição dos demais indivíduos e da natureza como um todo, um homem pode atingir e 

expressar determinados graus de liberdade, mas nunca escapar por completo de algum tipo de 

sujeição afetiva. Sendo assim, a "obrigação" de não mentir, de não romper contratos, fica 

vinculada ao grau de liberdade que o indivíduo expressa. Quanto mais livres, mais os homens 

reconhecem a utilidade de não se agir com dolo, pela perfídia. Quanto mais submissos são, 

menos se vêem compelidos a não mentir.  

 Além disso, mesmo ainda sem recorrermos à noção de graus de liberdade para abordar 

problema, sobre os contornos já delineados nos dois exemplos do trecho do Tratado 

Teológico-Político destacado acima, podemos pensar uma situação onde o vulgo pode firmar 

(imaginativamente) um pacto ou contrato com alguém agora e, ao devir racional, rever e até 

desfazer aquele determinado contrato, da mesma maneira que se um homem devém racional e 

firma um determinado pacto, posteriormente, acometido pelas paixões, dominado, pode vir a 

desfazê-lo (lembrando o já advertido sobre se a mente estiver submetida a outro, também a 

faculdade de julgar estará submetida). 

 No primeiro exemplo, o homem é obrigado pelo ladrão a prometer que entregaria os 

bens em um lugar determinado, ou seja, esse homem estava, ainda que temporariamente, 

constrangido, sob a jurisdição do ladrão. Ao se ver livre do domínio do ladrão, ou seja, ao sair 

da situação de opressão, ao devir livre, viu que a manutenção daquele contrato não seria 

racional, não seria verdadeiramente útil. E no segundo exemplo a dinâmica se repete: sem o 

intuito de ser pérfido, fraudulento, o homem faz uma promessa e só em um segundo 

momento, ou seja, somente ao devir racional (ou, pensando nos graus de liberdade, ao devir 

mais racional), percebe que a manutenção da promessa só poderia lhe trazer prejuízos. A 

noção de graus de liberdade e a concepção desses graus de liberdade como devir nos permite 

ver que não seria nada racional manter esses contratos. 

                                                 
65 Cf. DELLA ROCCA, M. Spinoza. New York, Routledge, 2008, p. 202. 
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 Se essa dinâmica é o caso, ou seja, se os homens ora devém livres e ora devém 

dependentes e submissos, sendo na realidade todos muito mais movidos pelas paixões do que 

pela sã razão, torna-se descabido politicamente e institucionalmente considerarmos os homens 

como livres. E segundo Spinoza, corroborado por Deleuze, é exatamente porque os homens 

não são livres, racionais, é que a formação comum não se dá por um contrato firmado 

racionalmente (não se forma um estado de razão) e sim pelo estabelecimento efetivo de um 

domínio comum formado pelo alinhamento dos medos e esperanças comuns (estado civil). 

 Retomando parcialmente o que havíamos deixado em suspenso, acho que é esse o 

sentido político que Spinoza pretende imprimir ao tratar da inserção de um homem que devém 

livre em meio a um estado autoritário, que não visa o bem e a utilidade de seus comuns: se eu 

agora sou livre é por direito de natureza que eu rescindo um contrato que foi firmado sob 

condições de domínio. Se os homens não nascem sociais, mas fazem-se, e se ao se fazerem 

sociais os homens que devêm (mais) racionais se encontram parte de um estado civil 

despótico, nada mais natural que eles não só quebrem os contratos firmados sob condições de 

domínio, mas também resistam à opressão e se esforcem maximamente para adequar (no 

sentido de maximizar as disposições racionais) as instituições das quais fazem parte. 

 Inversamente, os homens podem ter arranjado um pacto consistente com o que a razão 

prescreve, mas que, ao devirem irracionais, passionais, passivos, loucos, súditos, escravos, ou 

seja, em uma situação de domínio que se abata sobre eles, por direito de natureza (é próprio 

do direito de natureza que cada um julgue o que é bom e se esforce levando em conta somente 

sua potência e também é próprio da imaginação e da ignorância desprezar a razão e seus 

desdobramentos práticos), também podem vir a romper o pacto. 

 Na prática, podemos considerar os contratos como se referindo exclusivamente a 

pactos e acordos verbais. Se não são necessárias as palavras (contratuais) para a concordância, 

então o que se estabelece não é propriamente um contrato, mas sim uma convenção natural 

(convenire naturaliter66), um acordo naturalmente instituído. No caso de uma convenção 

natural, de uma harmonização natural das relações de movimento e repouso de vários corpos, 

tratando-se da união (seja pelos desígnios da razão ou por algum medo ou esperança comuns) 

das mentes de modo a configurar um indivíduo, podemos dispensar em todos os níveis a 

noção de contrato.   

 Entretanto, toda constituição política, além de ser sempre natural - e é sobre esse 

desenvolvimento que se ampara o cunho não contratual e antijurídico da política de Spinoza - 

                                                 
66 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VI, § 1, G III 297. 
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é permeada inevitavelmente por contratos e combinados que, ao se altearem as condições 

afetivas e as relações de poder dos indivíduos que configuram essa convenção, por direito 

natural, nada há que os impeça de rompê-los.  

 Deleuze67 chega mesmo a admitir a complexidade implicada na investigação sobre se 

é necessário que homens supostamente racionais estabeleçam compromissos mútuos somente 

através de alguma espécie de contrato, mas também deixa claro que mesmo havendo o 

estabelecimento de algum tipo de contrato, jamais este pacto poderia implicar em renúncia ou 

alienação (nos moldes hobbesianos) do direito natural.  A razão não é um cálculo, não é uma 

convenção. A liberdade não é uma resultante artificial. 

 Por isso, apesar de, mesmo se considerarmos que o caminho da razão é muito árduo, a 

natureza não proibir que existam homens que podem exercer uma certa rotina racional, apesar 

de  não ser contraditório que existam na natureza indivíduos capazes de ativamente 

potencializarem sua liberdade e de educarem seu próprio engenho para consolidarem sua 

constituição corpórea e mental de modo racional, sobretudo ao levarmos em conta um cenário 

civil, não temos como fazer política com isso. A realidade política humana é a do 

estabelecimento de domínios e de relações passionais de poder, sendo utópico e/ou satírico, ao 

fazermos política (e, segundo Montag na esteira do título da obra de Balibar, como toda 

filosofia é eminentemente política, o que Spinoza faz é, propriamente, política68) não 

levarmos a constituição passional do homem em consideração.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Cf. DELEUZE, G. Spinoza et le problème de l'expression. Paris, Les Éditions de Minuit, 1968, p. 243.  
68 Cf. BALIBAR, E. Spinoza and Politics, London, Verso, 2008, prefácio de Warren Montag, p. vii. Montag 

explica: "Thus, Balibar's title Spinoza and Politics (as opposed to 'Spinoza and Political Philosophy'), refuses at 

the outset the separation of philosophy into the speculative and the practical, a separation that is itself a perfect 

expression of the dualism of mind and body and of the universal and the particular that Spinoza so vehemently 

rejected: all philosophy is political, inescapable embodied, no matter how it may strain to deny this fact in the 

practical forms of its historical existence".  
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2 - O EXERCÍCIO DO DOMÍNIO SOBERANO 

 

 

2.1 - Restrições do poder soberano e eliminação da transferência do direito 

 

 Tendo sido definida a potência do estado (e seu direito, que não é senão o próprio 

direito de natureza69) a partir da potência, não dos indivíduos isolados, mas da multidão, tendo 

essa potência encarnado um corpo (a cidade70) e sendo esse corpo guiado como que por uma 

só mente71, Spinoza passa a elucidar as coisas que dizem respeito ao estado, quais os seus 

direitos e que medidas precisam ser observadas de modo a garantir o bom funcionamento e a 

estabilidade dos governos em geral e também especificamente de cada uma das formas de 

governo já experimentadas72 pelos homens (monarquia, aristocracia e democracia).  

 Como a relação de potências (e direitos) entre o estado e os indivíduos é, em termos 

geométricos73, inversamente proporcional, ou seja, como o súdito e o cidadão têm tanto 

menos direito quanto mais o estado é potente, serão observadas algumas medidas para que, 

nas mais variadas esferas de atuação das instituições civis deste estado configurado, o poder 

soberano não permita, no exercício de seu domínio, que essa inversão geométrica das 

potências se atenue ou desfaça. Desta forma, para impedir que o direito soberano se dilua nos 

indivíduos deste determinado estado civil, é inconcebível que a cidade permita que os 

indivíduos vivam consoante seu próprio engenho74.  

 Por estarem os indivíduos sob a jurisdição do estado e por terem os seus direitos sido 

conferidos por aquilo que comumente decretou a cidade é que podemos dizer, em certo 

sentido (sem "atentarmos corretamente no assunto"75), que o direito natural, direito pelo qual 

cada um julga como lhe convém, cessa no estado civil. Neste mesmo sentido estrito, se por 

                                                 
69 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, § 2, G III 284. 
70 Id. Capítulo III, § 1, G III 284. 
71 É importante ressaltar que esses três aspectos (definição da potência e direito do estado a partir da potência da 

multidão, tal potência encarnar um corpo e esse corpo civil ser guiado como que por uma só mente) dizem 

respeito a um mesmo movimento. A potência é definida em ato, na prática, e portanto já é, dada sua natureza 

afetiva, sempre corpórea e mental. O estabelecimento da situação civil pressupõe esses três aspectos da formação 

social em um único movimento. A forma como os propus nesse parágrafo, expondo primeiramente o fundamento 

ético de base e em seguida explicitando como esse fundamento propõe a consubstanciação dos modos políticos 

em cada um dos atributos da substância, não pode ser entendida linearmente, em uma ordem temporal, de modo 

que entendamos que primeiro a potência do estado se define, para somente depois tomar corpo e posteriormente 

este corpo ser guiado por uma só mente. 
72 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo I, § 3, G III 274. Segundo Balibar (Cf. BALIBAR, E. Spinoza and 

Politics, p.52) a concepção de que a experiência (experientia) já revelou todos os gêneros de cidade para que os 

homens vivam em concórdia é uma noção diretamente ligada ao pensamento político de Aristóteles. 
73 CHAUÍ, M. Política em Espinosa, p.294 
74 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, § 3, G III 285. 
75 Ibid. 
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instituição da cidade não cessasse o direito natural dos indivíduos que configuram este status, 

os indivíduos poderiam interpretar os decretos76, leis ou direitos da cidade como lhes 

conviessem e seriam juízes de si próprios, que é o mesmo que viver segundo seu próprio 

engenho, o que, para o estado civil, é um absurdo.  

 Constatamos então a necessidade da identificação da vontade do estado com a vontade 

da multidão, a necessidade da manutenção da submissão do súdito ao soberano, e também 

que, diante do fato de nenhum súdito poder, segundo seu julgamento individual, estabelecer o 

que é o justo e o injusto no estado civil, mesmo que alguém privadamente julgue 

determinadas leis ou instituições da cidade como injustas, este tem, no entanto, de cumpri-las 

e obedecê-las.  

 Se for por amor ao estado civil, ou mesmo se for por medo de ameaças ou pela 

esperança de recompensas, contanto que os homens que estão submetidos à vontade da cidade 

não se mantenham sob jurisdição de si próprios (e sim sob a jurisdição do estado), ou seja, 

contanto que observem e executem aquilo que decretou a cidade, os homens não somente não 

contrariam a razão ao configurarem um estado civil, bem como, ao observarem os direitos e 

decretos promulgados pelo poder soberano, a seguem.   

 Na quarta parte de sua Ética, no segundo escólio da proposição 37, antes de elucidar 

questões que haviam ficado pendentes no apêndice da primeira parte desta mesma obra, 

Spinoza traz à tona o tema do estado natural e do estado civil e, de maneira bem densa, 

enfatiza a racionalidade presente na formação do estado civil. Nesse processo, o escólio nos 

fornece ainda mais material para pensarmos a identificação entre a multidão e o direito civil 

ao mesmo tempo em que pensamos a relação instantaneamente inversa que há entre o direito 

de cada um dos indivíduos que configuram a multidão e o direito que diz respeito ao estado. 

 O filósofo insiste nesta lei fundamental da natureza: "É pelo direito supremo da 

natureza que cada um existe e, consequentemente, é pelo direito supremo de natureza que 

cada um faz o que se segue da necessidade de sua própria natureza." A partir daí, infere que a 

utilidade será sempre perseguida por cada um tendo em vista a necessidade de sua natureza 

(sendo livre ou não), de acordo com o que este julga e segundo seu próprio engenho.  E, 

pondera em seguida que, como os homens não vivem sob a conduta da razão, na maioria das 

vezes são levados para lados contrários e a discordarem quando o que mais precisam é se 

ajudarem mutuamente. 

                                                 
76 Id. Capítulo III, § 4, G III 285. 
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 Spinoza, ao explicar de que maneira se dá a formação de um direito comum e como 

este minimiza ou elimina essa contrariedade natural que há entre os indivíduos, acaba por usar 

alguns termos que (certamente não pela imperícia ou descuido do autor na lida com tais 

termos) podem causar certo embaraço. O autor afirma que, para que indivíduos submetidos 

aos afetos viabilizem a concórdia e a mútua cooperação, "é preciso que façam concessões 

relativamente ao seu direito natural e dêem-se garantias recíprocas de que nada farão que 

possa redundar em prejuízo alheio". Se pensarmos a partir da carta 50, podemos nos 

questionar que, se é verdade que o direito natural se mantém sempre e que o estado civil é 

uma continuação do direito natural, como postularmos agora que o direito natural cessa no 

direito civil? Como dizer que o indivíduo submetido aos afetos precisa fazer concessões ao 

seu direito natural? 

 Contudo, o possível embaraço causado por esses termos é facilmente desfeito se 

pensarmos que o estabelecimento de um estado civil sempre se dá pela formação um domínio 

efetivo, por se estabelecer um mesmo conjunto de medos e esperanças para a multidão, e não 

pela livre determinação ou livre escolha de seus comuns. Se quando dizemos que o direito 

natural cessa afirmamos isso segundo um ponto de vista específico e restrito que só é possível 

de conceber se não atentarmos corretamente ao assunto, o mesmo pode-se afirmar desta tal 

concessão do direito natural como exposta no escólio em questão. 

 Como os afetos nunca poderão ser refreados por uma diretriz racional, mas apenas por 

um afeto mais forte e contrário, ou seja, como a união dos direitos que cada um tem de se 

vingar e de julgar sobre o bem e o mal e como a prescrição de leis e de normas de vida 

comuns são promovidas, não segundo os ensinamentos da razão, mas sim através de ameaças, 

a abstenção de causar a outro qualquer dano, a concessão que se faz com relação ao direito 

natural só ocorre por medo de um prejuízo maior. 

 Portanto, o cessar do direito natural de cada um é menos propriamente um cessar do 

que um comungar afetivo (passivo, é verdade) com os demais indivíduos que configuram a 

multidão. A concessão do direito natural dá-se pelo mesmo, ou seja, é muito menos um 

conceder, um abster-se, um transferir, do que um alinhamento afetivo baseado no 

estabelecimento de um domínio comum e na promoção de ameaças regulares.  

 

 Aqui a eliminação do contrato funciona de maneira positiva. A passagem do 

individual ao geral é negada por princípio. A passagem se dá em termos coletivos. 

Não se trata então de transferência de direito, mas de sua constituição coletiva.77 

 

                                                 
77 NEGRI, A. Anomalia Selvagem, p. 254 
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 Basicamente, a diferença essencial que observamos entre esses dois estados é que, se 

no estado de natureza o que é bom e o que é mal se afere segundo o engenho de cada um, já 

no estado civil essa distribuição cessa porque o julgamento acerca daquilo que é bom e o que 

é mal para os indivíduos, bem como a regra comum de vida, (sem que seja subtraída dos 

indivíduos a capacidade de julgar) são determinações pertinentes apenas ao domínio civil. Se 

no estado de natureza o direito de cada um é dado levando-se em conta sua potência 

isoladamente e se não há nenhuma restrição legislativa na efetivação das potências 

individuais, já no estado civil diz-se que o indivíduo faz concessões com relação ao seu 

direito pois o que é bom e o que é mau se dá por um consenso.  

 Esses (talvez falsos) embaraços que estamos tentando desfazer aqui normalmente 

ocorrem por conta da carga de autodeterminação que imputamos, estejamos conscientes disso 

ou não, a certas palavras, termos de que, ressaltadamente nos escólios da Ética, o filósofo 

lança mão. Neste segundo escólio da proposição 37 os termos "cessa", "concessões" e agora 

"consenso" é que podem ser tomados de maneira que, em interpretações mais apressadas, 

deixem entrar concepções implicadas com livre-arbítrio, artificialidade e autodeterminação 

(individual) que são rechaçadas pelo necessitarismo estrito proposto pelo princípio de razão 

suficiente adotado por Spinoza.  

 Não podemos perder de vista que "o poder, como potência virtual, é negado na 

proposição XXXVI ("Não existe coisa alguma de cuja natureza não se siga algum efeito.")"78. 

É importante também mantermos em conta que, nem mesmo quando age racionalmente79, o 

homem jamais se "descola" da natureza. A liberdade, a própria razão, é uma condição 

dependente de uma determinada e necessária configuração afetiva. Daí que, sobretudo ao 

considerarmos a condição afetiva dos indivíduos em um estado civil (condição essa alinhada 

passivamente, por ameaças comuns), tanto as concessões quanto os consensos são concessões 

e consensos afetivos, que se dão por medo e no sentido de minimizar o medo, de modo a 

garantir, ainda que minimamente e passivamente, um grau maior de segurança para suas 

vidas.  

 Mas e as garantias recíprocas de que se fala? Não estaríamos introjetando aí a noção 

de contrato mais uma vez? Na verdade as garantias recíprocas nada mais são do que a palavra 

dada e, tal como exposto no segundo capítulo do Tratado Político80, tais garantias só se 

                                                 
78 NEGRI, A. Anomalia Selvagem, p.248 referindo-se à SPINOZA, B. Ética, Parte I, Proposição 36. 
79 Propriamente, em termos spinozanos, a expressão "age racionalmente" configuraria uma redundância já que, 

enquanto racional, enquanto livre, o próprio do homem é agir. Ao contrário, o vulgo, o submisso, por sua 

condição de padecimento e submissão, só se pode dizer que age senão impropriamente. 
80 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, § 12, G III 280. 
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manterão enquanto as vontades dos que trocaram tais garantias permanecerem inalteradas. É 

necessário que haja certa estabilidade, por mínima que seja, na configuração afetiva e civil de 

uma determinada multidão para que as garantias recíprocas e as palavras dadas tenham certa 

materialidade, para que não sejam, como profere o dito popular, apenas "palavras ao vento".   

 Como vimos ao longo do aqui desenvolvido, a formação de um estado civil refere-se a 

um movimento totalmente natural, cuja instituição se dá no sentido de minimizar (quiçá 

eliminar81) os medos e misérias que açoitam os indivíduos no estado de natureza. 

Considerando que a razão não nega ou contraria nenhuma convenção natural, temos que a 

configuração de um estado civil, o esforço por minimizar o estado de servidão (e, portanto, 

maximizar a liberdade), não repele os ensinamentos da razão. 

 Quando Spinoza afirma do súdito que "quanto mais livre for, mais constantemente 

observará os direitos da cidade e cumprirá as ordens do poder soberano"82, é reutilizada a 

noção de graus de liberdade (ou de submissão) e repetida a dinâmica incutida na utilização do 

termo "maximamente" (onde a maximização da aderência aos preceitos da razão é paralela à 

maximização da liberdade do indivíduo) que às vezes, tal como exemplifica a citação acima, 

assume a forma do "quanto mais".  

 Foi exatamente desta mesma maneira que afirmei a relação entre a estabilidade da 

configuração afetiva e civil e a estabilidade e materialidade das garantias recíprocas, das 

palavras trocadas, dos contratos firmados: quanto mais estável for a configuração afetiva 

(civil) de uma determinada sociedade, devido a um maior alinhamento das vontades 

individuais, mais estável será a reciprocidade das garantias trocadas, dos pactos firmados. 

 E nesse ponto novamente aludimos ao questionamento: Qual a posição do homem 

racional em meio a um estado opressor e despótico? Se um estado não cumpre sua razão, se 

não observa as medidas de sua própria manutenção, se não preserva a virtude de sua 

existência, que se resume na segurança e preservação de seu corpo civil, ainda assim o 

homem é obrigado a seguir seus decretos? E se a quantidade de vezes que o homem racional 

tiver de se conformar a decretos irracionais não for apenas algumas83, mas sim muitas e, 

talvez, quase sempre?  

  Se, por um lado, é verdade que o estado civil não repele os desígnios da razão e 

(usando o princípio de que entre dois males, o homem, sobretudo o livre, sempre se esforça ou 

propriamente age no sentido do menor) justifica que a sujeição do juízo próprio a outrem não 

                                                 
81 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, § 6, G III 286. 
82 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, § 6, G III 286. 
83 Ibid. 
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seja irracional, por outro, para que esteja maximamente sob sua própria jurisdição, para que 

seja mais potente (usando o princípio de que a potência e o direito da cidade se identificam 

com a potência e direito da multidão), é necessário que o estado civil também observe os 

desígnios da razão e cultive práticas que proponham a segurança da multidão e possibilite que 

seus indivíduos aspirem à liberdade.   

 
 Com efeito, o direito da cidade determina-se pela potência da multidão que é 

conduzida como que por uma só mente. Porém esta união de ânimos não pode de 

maneira nenhuma conceber-se, a não ser que a cidade se oriente maximamente para 

o que a sã razão ensina ser útil a todos os homens.84 

 

 Se conjugarmos o fato de que o estado não pode permitir que cada um viva segundo 

seu próprio engenho (pois que, se permitir, dilui assim sua potência) com o fato de que é 

necessário bem administrar o medo e as ameaças na promoção do domínio dos homens (pois 

que, para justificar sua existência e maximizar sua potência, o estado, mesmo que por vezes 

tome medidas repressivas e centralizadoras, também precisa observar a segurança dos seus 

cidadãos) claramente veremos que não faz parte do direito do estado qualquer medida que 

dependa de ameaças e recompensas às quais ninguém pode ser induzido.   

 É um movimento delicado: ao mesmo tempo em que o estado não pode permitir que 

cada um siga sua inclinação (ingenium) individual e julgue como bem entender os decretos da 

cidade, ele também tem de observar que a própria faculdade de julgar é algo inalienável. 

Ninguém cede espontaneamente seu julgamento, sendo necessário que as ameaças e 

promessas com as quais o estado mantém o controle de seu corpo e de sua mente levem em 

consideração a capacidade que tais ameaças e promessas têm de movimentar afetivamente 

seus comuns.  

 Não somos capazes de acreditar em algo contrário aos nossos sentimentos, não somos 

capazes de odiar aquilo que amamos. Por mais que as ameaças e medos no açoitem, a 

obviedade de o todo ser maior que suas partes, a evidência da existência de Deus e a 

inegabilidade da finitude dos corpos tal como os percebemos deixam claro a existência de 

limites para o direito soberano. Spinoza chama a atenção ainda para o testemunho contra si 

próprio, para o torturar-se, para o parricídio e matricídio e para o não esforçar-se contra a 

morte, coisas que a natureza humana abomina e que, considerando que o homem "as tem por 

piores do que qualquer mal"85, só podem ser promovidas por um estado extremamente 

delirante. 

                                                 
84 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, § 7, G III 287. 
85 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, § 8, G III 287. 
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 O conjunto de leis de uma cidade, à medida que continua sendo a expressão da maioria 

submetida ao domínio soberano, tem efetividade prática e, portanto, mesmo que uma minoria 

tome a administração e as ações que a cidade promove como sendo piores do que qualquer 

mal (insensatos e dementes), mesmo que uma minoria não seja alcançada pelas promessas e 

ameaças que o estado promove (inimigos do estado), a legislação continuará vigente e serão 

lícitas as medidas para coibir essa minoria. 

 Contudo, insistindo no princípio de que os limites do direto do estado são dados 

organicamente86 pelos limites da potência da multidão, o estado não pode se dispor de modo 

que, ao invés de uma minoria, uma maioria julgue que suas leis e práticas são abomináveis e 

piores do que qualquer mal. Ou seja, para sua segurança e estabilidade, visando que sua 

potência não se dissipe, está fora dos desígnios da cidade provocar a indignação87 da maioria. 

 Pelo que vimos, da mesma maneira que o exercício do domínio civil garante ao estado 

plenos direitos sobre a decisão do que é bom ou mal, sobre o justo e o injusto, sobre a 

instituição e interpretação das leis, devido à natureza afetiva dos homens e do próprio domínio 

civil, determinadas restrições se apresentam e não podem ser negligenciadas sem sérios 

prejuízos para o poder soberano. 

 

 

2.2 - Educação no estado civil 

 

 Tendo percorrido algumas medidas mais gerais pertinentes ao domínio civil e à 

administração da cidade (não permitir que os indivíduos vivam consoante seu próprio 

engenho, bem administrar o medo e a esperança, não promover ameaças ou promessas às 

quais ninguém pode ser induzido, não impor medidas que causam horror ao homem, não 

provocar a indignação da maioria) gostaria de ressaltar agora duas dinâmicas pertinentes ao 

exercício do domínio civil que, apesar de não terem um tratamento mais extenso e específico, 

são claramente apontadas na teoria política spinozana. A primeira delas, e que trataremos 

nesta seção, diz respeito à educação e qual o papel que ela desempenha socialmente, ou 

melhor, qual a função que ela assume de acordo com determinada configuração civil. A 

segunda dinâmica, que se dá ainda no sentido da manutenção do domínio civil e do esforço 

pela perseverança do regime estabelecido, refere-se à exclusão de certos grupos, de certas 

                                                 
86 Cf. NEGRI, Antonio, A Anomalia Selvagem, p. 255. "A soberania, o poder, ficam assim achatados sobre a 

multitudo: atingem até onde atinge a potência da multitudo organizada. Este limite é orgânico, é elemento 

ontológico da dinâmica constitutiva. Nada de transferência, portanto. Nada de Hobbes, nem de Rousseau."  
87 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, § 8, G III 287.  



39 

 

classes de indivíduos da participação da coisa pública e será abordada na seção posterior a 

esta que se segue. 

 Como é sabido, Spinoza nos deixa o seu Tratado Político incompleto, sem que tenha 

chegado propriamente no lugar que planejara88 para uma abordagem mais detida acerca do 

papel da educação no estado e, mais especificamente, em uma democracia. Portanto, vamos 

percorrer também outras de suas obras e usar tais referências para que possamos delinear a 

relação que a educação tem com o domínio civil e também evidenciar que a função social que 

a educação assumirá é relativa à certa condição política (estar ou não sob jurisdição de si 

próprio), à certa disposição afetiva (ativa ou passiva) da multidão e, portanto, do estado.   

 No Tratado da Reforma da Inteligência (TIE), após determinar no seu parágrafo 

inicial o fim89 a que se dedicaria toda obra, a saber, a suprema (e contínua) felicidade (e cujo 

esforço de aquisição desta felicidade, veremos, está intimamente ligado ao esforço para que 

muitos outros a aspirem também90), Spinoza relaciona algumas atribuições suplementares e 

dependentes desta primeira determinação. Tais atribuições são os meios que condicionam o 

atingimento do fim almejado: a filosofia moral e também a doutrina da educação das 

crianças, bem como a medicina e a mecânica91. 

Segundo Cristiano Rezende, vale destacar que a felicidade, da maneira como é 

retomada no parágrafo 14 do TIE, é compreendida sob o caráter da “fruição de certa natureza 

humana”92. Essa concepção de fruição de certa natureza humana conflui com a noção de 

conatus na medida em que o esforço próprio do indivíduo em perseverar em seu ser é dado 

por aquilo que o indivíduo pode em ato, na medida em que é posto pela capacidade e 

atividade constitutivas próprias de dado modo. Ou seja, segundo esta interpretação, a 

felicidade é entendida como vivência, como experiência, como expressão de uma "forma de 

ser"93. 

Como o conatus expressa uma atividade no sentido da resistência e da expansão da sua 

potência e como essa atividade implica sempre em um esforço por fazer com que os demais 

indivíduos se movimentem e pensem no mesmo sentido daquele que se esforça, podemos 

afirmar que é próprio da vivência de qualquer forma de ser, de acordo com a potência com 

                                                 
88 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VIII, § 49, G III 346. 
89 Cf. SPINOZA, B. Tratado da Reforma da Inteligência, § 1. G II 5. Quando o título desta obra for mencionado 

no corpo do texto, por vezes utilizarei a forma abreviada TIE devido às iniciais de seu título original. 
90 Id. § 14. G II 8. 
91 Id. § 15. G II 9. 
92 REZENDE, C. A gênese textual da doutrina da educação das crianças no Tratado da Emenda do Intelecto, p. 

55. 
93 REZENDE, C. A gênese textual da doutrina da educação das crianças no Tratado da Emenda do Intelecto. p. 

55, nota 4. 
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que cada um resiste e age, ser coletivizante. Se, por um lado, a felicidade implica a aquisição 

de certa natureza (como vimos, na vivência de uma forma de ser), por outro lado, implica 

também um esforço ecumênico, implica também a fruição de certa natureza, de "uma forma 

de ser que só se perfaz coletivamente"94. 

 
  Porque o fim almejado é uma natureza, uma forma ativa de ser, os meios que 

condicionam sua obtenção também são atividades. Dentre elas o cuidado com a 

doutrina da educação das crianças  alinhado estreitamente ao cuidado com a 

filosofia moral pela própria sintaxe do texto de Espinosa  constitui tarefa 

particularmente estratégica na harmonização coletiva dos intelectos e dos desejos. A 

medicina e a mecânica, por seu turno, parecem ser trabalhos de harmonização no 

âmbito corporal, lidando com os corpos humanos individuais e coletivos e suas 

interações com os demais corpos do mundo físico.95 

 

 Ainda sobre o TIE, ao partir em busca do que ainda estava sendo tomado como "bem 

verdadeiro"96, Spinoza afirma que parecia não ser possível antingi-lo sem mudar a ordem e a 

conduta ordinária de sua vida, ou seja, enquanto usufruísse das honras, das riquezas e dos 

prazeres sensuais, se apresentando assim, em um primeiro momento, um caminho que levava 

à rejeição de tais comodidades.  

 Contudo, logo em seguida, percebeu que essas distrações97 só impediam e se punham 

como antípodas de qualquer projeto que visasse à aquisição de um novo bem, de um bem que 

afetasse o ânimo de puro gozo, quando tomadas como fins últimos, como bens supremos98, 

bens em si mesmos. Não era a felicidade que demandava exclusividade e a rejeição pelo autor 

do mundo no qual ele já se encontrava, mas sim os bens ordinários que, ao serem tomados 

como bens supremos, interditavam sua comunicabilidade e sua articulação e impediam que a 

mente (e o corpo) se empenhassem sobre qualquer outro bem.   

 A ideia neste momento é que "infinitamente bom" é aquilo que quando tomado como 

bem supremo, como fim, ao invés de propor uma disposição obsessiva, empobrecedora e 

disjuntiva (como ocorria quando os bens ordinários eram tomados como bens supremos, pois 

impediam a visada de qualquer outro bem), propõe a integração, articulação e expansão 

corporal e mental dos infinitos finitos que o integram. O sumo bem não é uma mera distração 

exatamente porque, ao ser tomado como fim último (não perdendo de vista que este fim 

consiste em uma fruição), não se isola da vida comum. Ao contrário, dado seu caráter 

                                                 
94 Ibid. Destaque do autor. 
95 Id. p 57. 
96 SPINOZA, B. Tratado da Reforma da Inteligência, § 1. G II 5. 
97 Cf. SPINOZA, B. Tratado da Reforma da Inteligência, § 3. G II 6. "Com essas três coisas [a riqueza, as 

honras e o prazer dos sentidos] a mente se distrai de tal maneira que muito pouco pode cogitar de qualquer outro 

bem."  
98 Ibid. 
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conectivo e articulador, ou melhor, dada sua comunicabilidade99, aflora da própria vida, 

potencializando100 sua positividade e impedindo desta forma que os bens então tidos como 

ordinários e a fruição da felicidade se polarizassem e se fechassem cada um sobre si.  

 Após a alteração afetiva promovida pela experiência do pensamento eterno e infinito, 

as honras, os prazeres sensuais e as riquezas, ou seja, os bens certos (de sua disponibilidade) 

que foram recompreendidos como bens incertos (já que não são bons nem maus em si 

mesmos, por natureza.) para logo em seguida serem assumidos como males certos (pois que 

quando tomados como bens supremos se fecham a alteridade e à busca por outros bens), são 

agora reinseridos na prática da vida. A "ressignificação"101 destas distrações, que, na busca 

pela felicidade, as "promove" de males certos a verdadeiros bens, ocorre porque, quando 

utilizadas, quando tomadas como meios (e, na verdade, os indivíduos e relações que nos 

cercam e constituem são os únicos meios práticos que temos para a consecução do fim 

almejado) tais comodidades se revelaram, pela própria experiência, conducentes ao fim.   

 Portanto, resgatando aquilo que já havia sido colocado no primeiro parágrafo do TIE 

(a saber, que tudo aquilo que se apresentava como objeto de medo não tinha em si nada de 

bom ou de mau, mas somente na medida em que comovia o ânimo, ou seja, relativamente), 

temos que a busca, a aquisição e a continuidade na fruição da felicidade, na experiência de 

uma natureza humana mais integrada à substância (mais racional, mais ativamente alegre, 

mais perfeita), depende que se clarifique a relatividade acerca da aplicação das distinções 

entre "bem" e "mal" e "perfeito e imperfeito" e expurgue a própria afirmação destes valores 

quando referirmo-nos às coisas em si mesmas.  

 Em resumo, todas as coisas são bens verdadeiros, meios para que direcionemos 

corretamente (no sentido da utilidade) nosso amor e para que nos conectemos com a natureza 

eterna e infinita. Não precisamos, e na verdade não podemos, desconsiderar nossas paixões. O 

sumo bem não é algo desconectado do mundo cujos bens internos povoassem algum outro 

mundo. O supremo bem é exatamente aquilo que dá consistência às coisas no mundo e que, 

ao invés de rejeitá-las (prematuramente, como bens meramente ordinários ou como males 

certos), as recupera.   

 O fim a que se dedicara a empreitada do TIE, a suma perfeição humana (amor às 

coisas infinitas e o conhecimento da união da mente com a natureza), precisa ser 

compreendido como princípio de reorganização e moderação daqueles mesmos objetos que 

                                                 
99 Cf. SPINOZA, B. Tratado da Reforma da Inteligência, § 1. G II 5. 
100 Dado que (cf. TIE 11) " magis e magis" quanto mais a tanto mais b Cristiano tb 78  
101 REZENDE, C. A gênese textual da doutrina da educação das crianças no Tratado da Emenda do Intelecto, p 

58. 
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desde sempre já estavam presentes. Estes objetos, por sua vez, para que não sejam entraves na 

consecução do fim almejado, precisam ser ressignificados de fins em meios, recuperados 

como conteúdos da forma da felicidade.  

Quando Spinoza declara a necessidade de que, antes de mais nada102, a mente seja 

maximamente corrigida e purificada (medicada; medendi) no sentido de que a compreensão 

das coisas se dê de modo ótimo, não podemos entender tal anterioridade como sendo 

meramente temporal, ou seja, não há como primeiro purificar a mente e só depois passar à 

vida, às relações com os demais indivíduos que nos cercam. 

Contudo, vale ressaltar que existe uma anterioridade lógica103 na medida em que para 

ressignificar os bens ordinários em bens verdadeiros, para moderá-los, é necessário que o 

intelecto seja capaz de relativizar os sentidos104 em que cada um destes é compreendido. 

Enfim, a cura do intelecto e sua recondução à reta via se dá enquanto se vive. E, como já se 

pode entrever, essa cura, essa recondução, a compreensão de que "não pode haver, nas ideias, 

nada de positivo pelo qual se digam falsas"105, processo considerado ainda no parágrafo 16 do 

TIE como um "corrigir" e um "purificar"106 é o que Spinoza entenderá no parágrafo 18 dessa 

mesma obra por "reformar a inteligência"107. 

Desta forma, no que se refere às atribuições suplementares e dependentes da busca de 

uma natureza humana mais humana, mais perfeita, se a medicina, visando à saúde, se 

encarregará da moderação dos deleites libidinais e se a mecânica explicita a utilidade e 

moderação financeira na medida em que o investimento nesta área dignifica a comodidade 

trazida pelas riquezas, por seu turno a doutrina da educação das crianças e a moral estão 

ligadas à moderação da honra que, sem a devida moderação, obrigava (obsessivamente, de 

forma homogeneizante) o alinhamento com o proceder do vulgo. É a recuperação do amor 

                                                 
102 Cf. SPINOZA, B. Tratado da Reforma da Inteligência, § 17. G II 9. 
103 Cf. REZENDE, C. A gênese textual da doutrina da educação das crianças no Tratado da Emenda do 

Intelecto, p. 90 e 91. 
104 Id. p. 86 e 87. 
105 SPINOZA, B. Ética, Parte II, Proposição 33, Demonstração.  
106 Cristiano Rezende (Cf. REZENDE, C. A gênese textual da doutrina da educação das crianças no Tratado da 

Emenda do Intelecto, p. 87) propõe como tradução para o trecho latino original "medendi intellectus ipsumque 

expurgandi" os termos "medicar" e "expurgar".  
107 SPINOZA, B. Tratado da Reforma da Inteligência, § 18. G II 9 - 10. Apesar de aqui usarmos a tradução do 

TIE feita por Lívio Teixeira, que tanto no título do livro quanto no parágrafo 18 desta obra dá preferência ao 

termo "reforma", chamo aqui a atenção para a solução tradutória dada por Cristiano Rezende. Além de 

possuirmos em português a possibilidade de traduzir diretamente por "emenda" (que no parágrafo 18 está 

embutido na forma de emendandum intellectum, "emendar o intelecto"), a preferência do termo emenda justifica-

se pois (Cf. REZENDE, C. A gênese textual da doutrina da educação das crianças no Tratado da Emenda do 

Intelecto, p. 98) "a emenda do intelecto, para além da mera correção ou reforma deste último, é o 

restabelecimento de sua potência natural para o conhecimento verdadeiro" (Grifado pelo autor).  
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pela honra (anteriormente obsediante e agora, medicado, deslocado de fim a meio, libertador) 

que está no cerne da mencionada doutrina. 

Indo mais diretamente ao ponto, a emenda concernente ao afazer da doutrina da 

educação das crianças procederá de modo que, ao invés de suprimir a falsidade, rejeitar o erro 

e erradicar a duvida em nome de alguma abstração, algum valor dado a priori ou em nome de 

algum dever ser transcendente, ela se voltará para aquilo que há de positivo e de ativo nas 

idéias, ressaltando o que tais ideias carregam de verdadeiro. A emenda e a doutrina da 

educação, segundo o proposto pelo TIE, pressupõem que a correção das falsidades, que a 

reforma dos erros, vem de dentro, ou seja, é a recuperação e valorização do que é 

efetivamente expressado e afirmado pela coisa, e não pode se dar a partir de idéias de 

perfeição e de valores exteriores.  

 No sentido de nos aproximarmos mais do que aqui foi pretendido, a saber, delinear a 

relação que a educação tem com o domínio civil e evidenciar a função que a educação cumpre 

relativamente à disposição afetiva de um determinado estado, precisamos não restringir a 

compreensão da referida doutrina da educação, tal como ela nos é apresentada no TIE, 

somente às crianças. Para tanto, faz-se mister que entendamos que aquilo que é descrito na 

obra spinozana como sendo próprio da criança, a saber, a exiguidade de sua mente e corpo e a 

simplicidade com que organiza suas percepções, diz respeito também a todos os homens. 

A primeira aproximação entre a criança e o homem comum (vulgo) diz respeito à 

concepção do senso comum de que sua vontade e ações são livremente determinadas108. A 

experiência ensina tão claramente quanto a razão que todos os que se julgam livres assim se 

consideram por desconhecerem as causas que os fazem agir e pensar de certa maneira, por 

ignorarem aquilo que determina suas ações. A criança que julga apetecer livremente o leite, o 

homem furioso que julga buscar por si só a vingança, o homem embriagado, o que diz 

loucuras, a mulher que fala demais, são eles incluídos em um gênero que abrange todos os 

indivíduos que estão incapazes de regularem e moderarem seus apetites, ou seja, que não 

estão livres.  

Ora, a não ser a figura (ideal) do sábio, todos os demais homens preponderantemente 

crêem que a decisão da sua mente e suas apetências corporais (que são a mesma coisa) 

seguem-se de um arbítrio livre. Na verdade, todo indivíduo que se encontra sob jurisdição de 

outrem e está sendo extrinsecamente determinado confunde como seus e como livres 

movimentos que são na verdade paixões, causas e determinações que, devido sua condição 

                                                 
108 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte III, Proposição 2, escólio. 
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imaginativa, são ignoradas. E a figura da criança vem a ilustrar essa passividade afetiva e essa 

carência de percepções restituidoras da verdade.  

Além disso, como já observamos neste trabalho, é próprio do homem que se guia pela 

razão considerar as coisa como necessárias, enquanto que é próprio do vulgo, do homem 

submetido aos afetos, imaginar os eventos tanto passados como futuros como contingentes. E 

é para exemplificar essa forma de encarar as coisas na natureza sob o ponto de vista da 

contingência (ao invés de compreendê-lo e considerá-lo racionalmente, como necessário, sob 

o ponto de vista da eternidade) que Spinoza recorre mais uma vez à figura da criança. 

O que se quer ilustrar é a conclusão a que se chega na proposição 44 da segunda da 

parte da Ética, mas que já estava delineada em proposições precedentes109 a esta que utiliza a 

criança mais uma vez como exemplo de indivíduos que não contemplam o mundo através da 

razão e que, portanto, não consideram as coisas como necessárias. Enquanto no escólio da 

referida proposição, por um lado, o exemplo da criança ilustra que toda vez que um homem é 

afetado por algo e não há outro afeto que exclua a existência disto que se presentifica, o 

homem vai continuar considerando a coisa como existente mesmo que esta não exista ou não 

esteja mais presente, por outro lado, ilustra também que a simultaneidade com que um corpo é 

afetado por dois ou mais corpos, ao imaginar posteriormente um deles, sugerirá a recordação 

também do outro ou dos demais outros.  

Se as tardes continuarem sendo frequentadas por Simão não haverá motivo para se 

crer que Simão não virá na próxima tarde. Se Jacó aparecer em uma tarde que Simão não 

apareça, por Jacó parecer excluir Simão, na tarde seguinte haverá uma flutuação entre a 

imagem de Simão e a de Jacó. É a flutuação da imaginação entre um e outro que, por não 

tomar nenhum dos dois como certos, nas tardes futuras considerará a presença de um e de 

outro como contingentes. Mais uma vez, da mesma forma como o indivíduo é levado a 

acreditar que seu arbítrio é livre, aqui é a passividade reiterada, a permanente oscilação 

(extremamente dependente) entre medo e esperança que vem a presidir os estados mentais de 

tipo infantil em questão. 

 Contudo,  

 

[...] muito embora a criança seja evocada sempre que Espinosa que indicar uma 

situação em que a simplicidade das construções perceptivas decorre apenas da 

escassez de percepções na mente e da exiguidade corporal, isso não pode indicar 

qualquer real imperfeição da condição infantil, uma vez que tal é sua própria 

natureza. [...] Aliás, o traço próprio do tipo da criança é justamente essa naturalidade 

de sua constituição: o recurso ao tipo intervém na argumentação precisamente para 

                                                 
109 SPINOZA, B. Ética, Parte II, Proposições 17 e 18. 
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indicar que não se trata de uma situação anormal ou excepcional, isto é, 

excessivamente circunstanciada e, portanto, de validade restrita.110 

  

 Quero ressaltar do que abordamos até o momento nesta seção que, segundo o que 

propõe Spinoza sobre a doutrina da educação das crianças assim como exposta no TIE e sobre 

a educação tal como é abordada no capítulo 9 do apêndice à quarta parte da Ética, apesar da 

educação estar voltada para o "acompanhamento do erro"111, erro esse que é próprio das 

constituições físicas e mentais mais exíguas (e, recorrentemente, próprio de todos nós), ela 

mesma não pode partir de um estado de coisas irracional. Se a fruição da felicidade, se o gozo 

de uma vida racional, se baseia em uma prática de vida que favoreça os afetos que são ações, 

que proponha adequadamente à mente e ao corpo um aumento de potência, a educação é o 

esforço virtuoso112 para que este estado racional seja desfrutado (já que é uma fruição) e 

seguido (já que é um desígnio) também pelos demais.  

 Ocorre aqui que o estado de coisas necessário para a prática da educação, tal como é 

descrita pelo pensador holandês, é um estado racional cujos indivíduos ou instituições civis 

que estão promovendo a ação pedagógica não podem estar (ou, se estiverem, como no caso de 

um estado civil, que seja minimamente) sob jurisdição de outrem, que não podem estar 

preponderantemente passivos, que não estejam sendo guiados pelo medo. Quanto aos 

exemplos referidos ao tipo infantil, aquele que promove a educação não pode, por exemplo, 

ele mesmo estar iludido com a ideia de livre arbítrio, não pode perceber o mundo a partir do 

ponto de vista da contingência. 

 De outro modo e indo um pouco mais além, podemos dizer que a prática da educação 

não pode partir de estados (sejam estes estados configurações individuais ou civis) cujos 

intelectos já não estejam eles mesmos submetidos à emenda, que já não tivessem no centro de 

seu sistema de crenças o caráter imanentista da natureza, que não reconhecessem que o que há 

de mais útil para o homem é o homem (sobretudo aquele que segue os desígnios da razão113), 

pois que, desta forma, a educação serve a propósitos opressores e, ao invés de propor a saída 

das situações de dominação, ao contrário de galgar a superação da exiguidade física e mental 

dos indivíduos e potencializar sua liberdade, degenera-se em cúmplice e promotor dos estados 

de servidão. 

                                                 
110 REZENDE, C. A gênese textual da doutrina da educação das crianças no Tratado da Emenda do Intelecto, 

p. 107 e 108. 
111 Id. p. 101. 
112 Cf. SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Proposição 24. Pois que agir, viver e conservar o seu ser (que são o 

mesmo) sob a conduta da razão é agir por virtude. 
113 SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Apêndice, Capítulo 7. 
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 Prova dessa liberdade necessária para a prática da educação pode ser extraído da  

própria vida e correspondência de Spinoza. Um exemplo pode ser observado quando, na carta 

48114, este recusa a cátedra professoral na universidade de Heidelberg afirmando que ignora 

dentro de que limites sua liberdade filosófica deveria estar contida para não conturbar a 

religião oficialmente estabelecida. Ora, o que seria dizer "ignorar os limites" senão dizer que 

não reconhece sobre si, com relação a sua atividade filosófica, a jurisdição de nada nem de 

ninguém? Neste caso, o que seria dizer que ignora tais limites senão a postura cordial de um 

homem educado dizendo que sua liberdade filosófica não se reconhece como estando sob a 

jurisdição de ninguém, que sua liberdade filosófica não está sujeita aos limites impostos por 

alguém?  

 Se por um lado faz parte da felicidade e da vida115 de Spinoza o esforço para que os 

demais fruam desta mesma natureza, por outro, a recusa do convite respondido na referida 

carta exemplifica o esforço do autor para que sua atividade não seja cerceada por poderes 

opressores que impõem condições pedagógicas tais que não seriam úteis (ao contrário, 

poderiam representar exatamente a degeneração da educação em promotora da servidão e da 

homogeneização obsessiva das mentes) para a realização da fruição e coletivização da 

felicidade.  

 E o filósofo, inspirado pelo realismo que lhe é próprio no Tratado Político, 

explicitamente afirma que, ao contrário de uma república livre, ou seja, diferentemente de um 

estado de razão, onde as ciências e as artes serão otimamente cultivadas, "as universidades, 

que são fundadas as expensas da república [e que se remete a um estado civil, e não a um 

estado de razão], instituem-se não tanto para cultivar os engenhos como para os coartar"116.  

 A própria exposição em termos negativos (não estar sob jurisdição de outrem, não ser 

passivo, não temer, não poder estar iludido com o livre arbítrio, não perceber o mundo 

contigentemente) das condições em que a prática educativa efetivamente propõe uma 

constituição (individual ou coletiva) mais potente explicita que, assim como os erros que são 

acompanhados pela emenda do intelecto, também o erro que é a degeneração da educação em 

cúmplice da servidão ocorre porque se ignora um determinado estado de coisas. Ignora-se a 

imanência, ignora-se a necessidade com que as coisas ocorrem, ignora-se aquilo que há de 

positivo e eterno nas coisas. Enfim, ignora-se Deus. 

                                                 
114 Cf. SPINOZA, B. Obra Completa II - Correspondência completa e vida, p. 217. 
115 Cf. OLIVEIRA, F. A educação no capítulo 9 do apêndice da Ética IV de Espinosa, p. 30. 
116 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VIII, § 49, G III 346. 
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 O indivíduo, seja ele um homem ou um estado, se esforça tanto quanto pode por 

resistir e aumentar sua potência: contudo, este indivíduo, enquanto considerado como 

imaginativo, enquanto considerado como sendo o compartilhamento passivo de um afeto 

comum (seja este o medo ou esperança), enquanto considerado como civil, deve ser entendido 

como sendo a encarnação dessa exiguidade e dessa limitação perceptiva que é própria do tipo 

da criança.  

 O estado civil está para o estado de razão da mesma maneira que uma mente infantil, 

vulgar, civil, está para uma mente adulta, sábia, racional, ou seja, o estado civil, bem como 

qualquer estado imaginativo, apenas "faz as vezes"117 de um estado de razão, apenas se 

esforça por preparar condições tais que potencializem a obtenção de uma constituição 

individual cujas determinações sejam cada vez mais intrínsecas.  Daí que quanto mais o 

indivíduo estiver sob domínio de outros, quanto mais estiver sob condições opressivas, mais 

distante daquilo que é necessário para a emenda e a prática educativa ele estará. 

 Se retomarmos a digressão em que foi desenvolvida a emenda do intelecto e a 

caracterização da doutrina da educação, aproveitando a exposição em termos negativos das 

condições em que a prática educativa efetivamente propõe condições emancipadoras, 

poderemos agora observar mais de perto como o papel que a educação desempenha está 

diretamente ligado a condição passiva ou ativa (estar sob jurisdição de outro ou de si próprio), 

imaginativa ou racional, civil ou de razão, de um determinado estado. A educação, enquanto 

meio, enquanto tarefa118, enquanto atividade estratégica que, no sentido da coletivização, visa 

condicionar a fruição de uma natureza mais potente e de uma vida social mais articulada 

mediante a harmonização dos intelectos e dos desejos está diretamente ligada a condição 

afetiva deste estado. 

 Um dado conatus, por mais submisso e limitado que esteja, é sempre uma resistência, 

uma atividade essencial. É essa atividade essencial, esteja ela apenas em condições de resistir 

ou esteja ela em condições de expansão, que expressa a forma de ser da coisa e que visa a 

consubstanciação com os demais indivíduos. No entanto, se o impulso coletivizante proposto 

pelo esforço de cada indivíduo for empreendido sob condições imaginativas, sob domínio de 

outros indivíduos, mesmo que se esforce pelo melhor para si e que vise uma articulação mais 

conveniente e saudável com os demais indivíduos que os cercam e compõe, poderá fazer o 

pior.  

                                                 
117 Cf. DELEUZE, Spinoza - Philosophie Pratique, p. 140 e 141. 
118 REZENDE, C. A gênese textual da doutrina da educação das crianças no Tratado da Emenda do Intelecto, 

p. 57, nota 7. 
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 Por exemplo, se um estado submisso e opressor (sim porque para ser opressor, ou seja, 

para que se movimente no sentido da autodestruição, este determinado estado está também 

temendo, sendo extrinsecamente determinado) postula como fins em si mesmos as honras, o 

prazer sensual e a riqueza, o tipo de coletivização que ele promoverá será aquela mesma que 

os bens ordinários propunham quando eram tomados como fins últimos e que é contrária 

àquela comunicabilidade própria do que é infinitamente bom. 

 Bem como acontece com as comodidades que, quando tomadas como bens em si 

mesmos, arrastam os indivíduos para múltiplas direções e impedem a visada de qualquer 

outro bem, a coletivização produzida por tal estado, ao invés de uma real harmonização do 

múltiplo que lhe é próprio, suscita um fechamento da alteridade, promove distrações e, ainda 

que desejando se perseverar e se expandir, promove a continuidade (ou, no sentido da 

autodestruição, até mesmo a maximização) da submissão aos afetos e, portanto, a manutenção 

(ou até mesmo o aumento) da exiguidade corporal e mental em que se encontra. 

 Dizendo de forma mais concisa, um estado que, assim como um bebê ou uma criança, 

dispõe de uma condição corporal exígua e está extremamente dependente das causas 

exteriores (e por isso teme), "tem uma mente que, considerada em si mesma, quase não possui 

consciência de si, nem de Deus, nem das coisas."119 E, como vimos, não ter esta compreensão, 

não possuir consciência de si, das coisas, e, enfim, de Deus, é exatamente aquilo que 

representa o maior entrave para a emenda do intelecto e para a promoção de uma educação 

libertadora. 

 Quando no estado civil os ideais de felicidade, tal qual o poder que determina o 

alinhamento afetivo dos indivíduos que configuram este estado, vem de fora, ou seja, são 

dados extrinsecamente, a partir da perfeição de um dever ser transcendente, a partir de um 

ideal de perfeição alheio ao individuo e ao estado, à medida que este não segue os desígnios 

da razão, enquanto é incapaz de considerar aquelas comodidades em outro sentido, tanto sua 

moral como sua educação, ao invés de uma reorganização e moderação destas comodidades, 

ao invés de uma ressignificação daquilo que antes eram meras distrações em meios para a 

fruição da felicidade, este estado promoverá uma reafirmação dos bens ordinários 

(determinações extrínsecas) como bens em si mesmos.  

O movimento autodestrutivo do estado está intimamente ligado à pratica de uma 

educação degenerada em adestramento (bem como estaria ligado a degeneração da moral em 

                                                 
119 SPINOZA, B. Ética, Parte V, Proposição 39, Escólio.  
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moralismo, da medicina em biopolítica e da mecânica em tecnocracia120) e se efetua num 

movimento do tipo quanto mais opressivo e submisso for, mais um estado promoverá uma 

educação que reafirma os bens ordinários como bens em si mesmos e que visa manter os 

indivíduos em uma estado de ignorância. E, quanto mais reafirmadas forem as distrações, 

porque mais distantes do conhecimento de Deus, mais exígua será a condição física e mental 

do estado e mais submisso e totalitário ele será.  

 Mais um exemplo claro dos propósitos a que serve a educação quando o estado está 

submetido aos afetos: 

 Acresce, além disso, que os reis mais do que amar, temem também os filhos, 

e tanto mais quanto mais eles forem versados na arte da paz e da guerra e estimados 

pelos súditos devido às suas virtudes. Daí que os procurem educar de tal modo que 

esteja ausente a causa de os temerem. Nisto os funcionários obedecem ao rei com a 

maior das prontidões e põem o máximo de empenho em que o rei tenha um sucessor 

ignorante, a que possam, com arte, manipular.121 

 

 Os reis, por quererem manter seu poder, por quererem manter-se sob sua própria 

jurisdição, temem a virtude de seus filhos e tanto mais os temem quanto mais virtuosos e 

reconhecidos por tais virtudes forem. Ainda no sentido de preservar seu poder, o rei, o poder 

soberano, através de seus funcionários, empenhadamente e prontamente se põe a educar os 

filhos para que ao invés de virtuosos seus descendentes sejam ignorantes, pois que desta 

forma minimizam ou extinguem o medo e receio existente de que os filhos tomem o lugar dos 

pais. 

 Em um esforço de transposição deste trecho para um estado civil democrático, ou 

melhor, para um estado de coisas que faz as vezes de democrático, se a figura do rei 

(considerando também suas instituições e seus funcionários) for transposta na figura do 

governante da república (considerando também suas instituições e seus funcionários) e se a 

figura dos filhos for transposta para cada um dos cidadãos (pois que estes indivíduos 

cumprem a posição de aspirantes ao poder civil bem como os filhos dos reis cumprem em 

uma monarquia) veremos facilmente que o poder civil estabelecido, através da educação, de 

tudo fará para coartar os ânimos dos seus súditos e maximamente se empenhará em mantê-los 

em estado de ignorância, pois teme que estes cidadãos restrinjam ou anulem sua posição de 

poder.  

 Está dada a relatividade da função da educação no estado: quanto mais livre, quanto 

mais racional é o estado, maior é a cura do intelecto promovida pela sua educação e mais este 

                                                 
120 Cf. REZENDE, C. A gênese textual da doutrina da educação das crianças no Tratado da Emenda do 

Intelecto, p. 87 e 88, nota 38. 
121 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VI, § 7, G III 299. 
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estado favorecerá a adesão de sua multidão constituinte (e, portanto, a sua própria adesão) a 

uma natureza mais elevada, à verdadeira felicidade que somente é proporcionada pelo 

conhecimento da união que a mente tem com a natureza inteira122. Desta forma a educação 

cumpre no estado (racional) uma função emancipadora, recuperadora, valorizadora e 

articuladora da heteronomia e da potência dos indivíduos. 

  Entretanto, como o estado civil é formado por um compartilhamento afetivo passivo, 

passional, constituído por um movimento pendular constante entre medo e esperança, quanto 

mais opressor e submisso ele for, mais degenerada será a educação promovida, mais ela 

homogeneizará as mentes impondo-lhes valores ligados à bens perecíveis e extrínsecos. Ou 

seja, dado um estado civil, quanto mais submetido à jurisdição de outrem e temer (bem como 

o rei temia seus filhos), mais a função da educação neste estado será de coartar as mentes e de 

propor aos indivíduos uma apatia afetiva tal que nada almejem além daquilo que é fútil e nada 

queiram (ainda que não percebam) além da sua própria servidão. Neste caso, como a 

educação promovida não proporá a obtenção do fim almejado por Spinoza no inicio do TIE, 

como o que ela visa não é uma forma de ser (mas sim as supressão e homogeneização das 

infinitamente diversas formas de ser) ela não pode ser considerada propriamente como uma 

atividade.  

 Reparemos que a figura do educador, daquele que promove a educação, tal como é 

considerada no capítulo 9 do apêndice dado na quarta parte da Ética, assume um determinado 

valor de acordo com a atividade que promove para aquisição de uma natureza humana mais 

potente:  

 
 Além disso, como não conhecemos nada, entre as coisas singulares, que seja 

superior ao homem que se conduz pela razão, em nada pode, cada um, mostrar 

melhor quanto valem seu engenho e arte do que em educar os homens para que 

vivam, ao final, sob a autoridade própria da razão. 

 

  Como o que mais favorece o homem no seu esforço por resistir e se expandir são as 

coisas que concordam com sua natureza, e como aquilo que faz com que os homens 

concordem em natureza é aquilo que neles é ativo, racional (posto que quando submetidos aos 

afetos são levados a lados opostos), o homem racional é a coisa singular mais importante que 

pode haver na natureza para o sucesso deste esforço. O homem racional é a melhor coisa 

(singular) do mundo para qualquer homem.  

 Bem como todo indivíduo se esforça para que os demais convenham e se submetam ao 

seu desejo, o homem racional também se esforça para que os demais concordem 

                                                 
122 Cf. SPINOZA, B. Tratado da Reforma da Inteligência, § 13. G II 8. 
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(adequadamente, e não apenas convenientemente) com ele e, enquanto este for livre, 

concordar com ele será concordar com o que a razão dita, será convir com a liberdade. No 

entanto, dentre os homens racionais, um determinado tipo se sobressai.  

 Além de já ser útil para os demais só por ser racional, aquele que mais se distingue e 

expressa melhor, mais ativamente, o valor de seu engenho e arte (ou seja, a potência de seu 

ingenium que, neste caso, é racional) é aquele cuja vida está preponderantemente voltada para 

a educação racional, para a emenda do intelecto dos demais homens. E é interessante perceber 

que, se a doutrina da educação, a moral, a mecânica e a medicina tinham sido apresentadas 

sem uma ordem123 no TIE, agora, no referido capítulo 9 do apêndice, a educação que se dá de 

acordo com a emenda, sob o princípio do acompanhamento do erro, sob os desígnios da 

razão, assume a função mais enobrecedora a que um homem pode se dispor. 

 Apesar de Spinoza não ter afirmado isto detalhadamente, já que as universidades 

federais, civis, são instituídas para manter os indivíduos ignorantes e passivos, já que o direito 

do ensino público deve ser concedido por conta (às suas custas) e fama124 (seu valor) do que 

promoverá o ensino, podemos inferir daí, considerando como a reputação e o valor do 

educador são retomados após se estabelecer uma abordagem da educação sob sua forma 

opressora e degenerada, o que representa um educador dominado por outros, qual o valor de 

um educador que não se guia pela razão.  

 Por um lado temos que a atividade do homem, sua liberdade, sua racionalidade, é 

aquilo que o faz se compor com os demais indivíduos em sistemas mais potentes e complexos 

(pois que o que nos homens é padecimento não os compõe, ao contrário, os afasta), temos que 

os homens racionais (por maximizarem a potência dos sistemas dos quais faz parte) são o que 

há de mais útil para os homens, temos que mais potente e valoroso é aquele que se empenha 

na educação dos demais (porque, devido ao máximo grau de sua potência, também 

maximamente proporá a emenda do intelecto e será maximamente útil para seus comuns). 

 Por outro lado, temos que, enquanto os homens estiverem oprimidos (passivos, 

amedrontados, imaginativos, sob jurisdição de outros indivíduos), estes se afastarão e se 

oporão em natureza, temos que (por minimizarem a potência dos sistemas dos quais fazem 

parte) são tanto mais contrários aos seus comuns quanto mais temerem e forem irracionais, 

temos também que menos potente e valoroso é o homem que, devido ao baixo grau de sua 

potência, devido à sua submissão aos afetos, devido a sua alienação, ao educar os demais, 

promoverá a homogeneização obsessiva de seus próximos em torno dos bens ordinários, 

                                                 
123 Id. § 14, nota do autor.  
124 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VIII, § 49, G III 346. 
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incentivará sua exiguidade corporal e mental, e maximizará seu estado de ignorância e 

submissão. 

  Resumindo, se o agente educador se guia pelos desígnios da razão, ou, se quisermos 

manter em termos mais palpáveis, se ele é um indivíduo que está maximamente sob jurisdição 

de si próprio, ele representa aquilo que há de maior valor para os homens e para a sociedade 

como um todo. Porém se o educador está submetido aos afetos, ou seja, se ele está 

minimamente sob jurisdição de si próprio, por ser o promotor da disjunção dos indivíduos 

componentes de uma determinada configuração, este indivíduo educador, seja ele um homem 

ou um estado, é opressor e totalitário e, mais do que apenas não ter valor (utilidade) para os 

homens e para a sociedade, representa o que há de mais nocivo para a saúde da mente e do 

corpo político. 

 

 

2.3 - Os "excluídos" 

 

 Tendo investigado a dinâmica social onde a função que a educação assume no estado e 

o seu grau de atividade são interdependentes do quão sob jurisdição de si próprio este corpo 

civil está, passamos agora à segunda dinâmica pertinente ao exercício do domínio civil que, 

apesar de não ter sido mais amplamente desenvolvida, é, também, claramente mencionada na 

teoria política spinozana. Tal como havia sido indicado na seção anterior deste trabalho, essa 

dinâmica, que se dá ainda no sentido da manutenção do domínio civil e do esforço pela 

perseverança do regime estabelecido, refere-se à exclusão de certos grupos, de certas classes 

de indivíduos da participação da coisa pública. 

 Para que possamos entender melhor o que fundamenta a exclusão de certas classes de 

pessoas para garantir o bom funcionamento de cada uma das formas de governo (monarquia, 

aristocracia e democracia), abordaremos os personagens sociais que mais reiteradamente 

aparecem na obra spinozana como sendo os que formam tais grupos rejeitados dos negócios 

da cidade. São eles os estrangeiros, os servos e as mulheres. 

 No Tratado Político, os estrangeiros começam a ser mencionados quando Spinoza 

discorre sobre "de que maneira o Estado monárquico deve ser instituído para não cair na 

tirania"125 e sobre tudo o que se refere à sua boa ordenação. Apesar de, nesse momento, 

considerar que o tratamento a ser dado às questões acerca da admissão de estrangeiros no 

                                                 
125 SPINOZA, B. Obra Completa II, Carta 84, G IV 335-336.  
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quadro de cidadãos é óbvio por si mesmo126, de modo abrangente, podemos dizer que o 

filósofo considera como estrangeiro todo indivíduo que não faz parte de um determinado 

imperium constituído, que não é guiado, juntamente com os demais da multidão, como que 

por uma só mente. 

 Em um regime monárquico, de um modo geral, desde que não acarretem em nenhum 

tipo de prejuízo para a soberania, os estrangeiros não são propriamente excluídos. Se forem 

educados no estado, podem adquirir sua cidadania mediante sua admissão no rol de uma 

família. Se casarem com a filha de um cidadão, seus filhos também serão considerados 

cidadãos e pertencerão ao rol da família da mãe. E, mesmo aqueles que não fazem parte do 

quadro de cidadãos, são admitidos e tolerados se, ainda que somente em tempos de guerra, 

trabalharem ou pagarem impostos127. 

  A única menção à exclusão de estrangeiros em um estado monárquico se dá por conta 

da prescrição de que ao rei não é lícito unir-se em matrimônio com uma estrangeira, mas 

somente com uma cidadã ou consanguínea128. No mesmo sentido, se um rei não tiver filhos 

varões, o herdeiro do estado deve ser seu consanguíneo masculino mais próximo, desde de 

que este não seja casado com uma estrangeira ou, no caso de ser casado com uma, que a 

repudie129. 

 Agora, sobre não ser saudável para o estado (e por isso não ser lícito) o rei casar-se 

com uma estrangeira, Spinoza nos dá uma demonstração. Considerando que as cidades aliadas 

por conta do matrimônio em geral mantêm um "estado de hostilidade" (in statu tamen 

hostilitatis sunt), a restrição sobre o casamento com estrangeiras é uma medida para que este 

estado de hostilidade não se transforme em um estado de guerra por causa de assuntos 

domésticos do rei. "E como as controvérsias e dissensões nascem principalmente de uma 

associação por via matrimonial e as questões entre duas cidades se resolvem a maioria das 

vezes pelo direito de guerra, segue-se daqui que é funesto para um estado entrar em 

associação estreita com outro."130  

 Já a questão sobre o tratamento que é dado aos estrangeiros em uma aristocracia 

inicia-se sugerindo a exclusão dos estrangeiros do exército. A primeira justificativa para que o 

exército não seja formando senão por súditos é que o soldo pago aos súditos que compõem o 

exército permanece no reino, enquanto aquele que é pago aos estrangeiros se perde. Outra 

                                                 
126 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VII, § 23, G III 317.  
127 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VI, § 32, G III 305-306.  
128 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VI, § 36, G III 306.  
129 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VI, § 38, G III 306. 
130 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VII, § 24, G III 317-318.  
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justificativa diz respeito ao ânimo e virtude com que os súditos lutam por seus altares e por 

seus lares, o que certamente não pode ser atribuído a um estrangeiro, pois que não 

compartilha do mesmo afeto que aquela multidão. Contudo, ainda no sentido da manutenção 

do direito e do domínio civil, é imprudente que a legislação da cidade proíba definitivamente 

a contratação de soldados estrangeiros, pois a cidade precisa resguardar esse recurso para os 

casos de guerras, revoltas e qualquer ação no sentido de manter sua soberania. 

 No caso dos regimes aristocráticos, "na medida em que os súditos estão excluídos 

tanto das deliberações como das votações, eles são considerados como estrangeiros"131. Com 

efeito, mais do que uma caracterização genérica do estrangeiro como um individuo que não 

faz parte de um determinado estado, agora, especificando-se um pouco mais, o estrangeiro é 

definido como todo aquele que, de acordo com a organização representativa do regime 

vigente, não tem acesso às deliberações e às votações. Ou seja, em uma aristocracia, 

excluindo-se os patrícios, todos os demais, na medida em que não gozam de nenhuma 

participação no estado (mas, no caso dos súditos, ainda assim estão submetidos às suas 

instituições e leis), são como que estrangeiros. 

 Ainda que se considere que os homens, sob o domínio civil, estão também unidos por 

certas leis, devemos lembrar que os indivíduos retêm no estado civil o seu direito natural, pois 

a partir desta constatação é que o texto spinozano concluirá outra forma de justificar a 

exclusão dos estrangeiros: a inveja nascida da própria condição de inimizade natural dos 

homens. Mesmo considerando que ninguém cede voluntariamente seu direito a outrem, 

devido à sua união, devido ao seu compartilhamento afetivo (sobretudo proporcionado pelo 

compartilhamento do trabalho e pelo derramamento de sangue mútuo na defesa do estado), 

cada um dos indivíduos de uma determinada multidão assume ser justo que outro indivíduo 

tenha sobre ele tanto poder quanto que ele tem sobre este outro. No entanto, considerará 

injusta essa igualdade de direito com um estrangeiro que nenhum esforço despendeu em favor 

daquela cidade.  

 Spinoza chega ainda a explicar que, ao se excluir os estrangeiros, o estado 

aristocrático se previne duplamente: em primeiro lugar, com relação às sedições mobilizadas, 

por exemplo, pela inveja de seus comuns para com os estrangeiros; e, em segundo lugar, 

porque os próprios estrangeiros não repudiam tais condições, já que estes, como "não imigram 

para mandar, mas para tratar das suas coisas privadas, não se opõem a isso, e julgam que já se 

                                                 
131 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VIII, § 9, G III 327-328.  
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lhes concede o suficiente ao conceder-lhes a liberdade de tratarem das suas coisas em 

segurança"132. 

 Por fim, nos poucos parágrafos que temos sobre o estado democrático no Tratado 

Político, mais uma vez os estrangeiros, que nesse momento são definidos como sendo aqueles 

"que estão recenseados como sendo de outro estado"133, são definidos como sendo aqueles 

que não estão obrigados só às leis pátrias. E essa definição é de suma importância, pois, 

colocada nesses termos, a exclusão dos estrangeiros se dá pelo próprio gênero de estado 

democrático que Spinoza se dispõe a tratar.  

 Como ele mesmo afirma, podem ser concebidos vários gêneros de estado democrático, 

mas o que ele pretende tratar é do estado "totalmente absoluto"134, ou seja, "daquele onde têm 

o direito de voto e de aceder a cargos do estado absolutamente todos os que estão obrigado só 

às leis pátrias e que além disso estão sob jurisdição de si próprios e vivem honestamente"135. 

E, de maneira tão breve quanto o que nos restou do que o filósofo pretendia expor sobre este 

regime, o que vale ressaltar dessa definição é que, por mais absoluto que seja o estado, por 

mais que esteja sob jurisdição de si próprio, em termos práticos, sob a perspectiva de uma 

política que possa ser posta em prática, ele precisa de medidas excludentes136 para sustentar 

seu bom funcionamento e conservar o seu poder. 

 Estando agora de posse de alguns indícios que, pelo menos no caso dos estrangeiros, 

mostram que o que se pretende com essas exclusões (desde o caso da inveja dos cidadãos ao 

caso das possíveis guerras internacionais desencadeadas pelo casamento do rei com uma 

estrangeira) é impedir que a multidão que configura o imperium se desalinhe afetivamente, 

passaremos a investigar uma segunda classe de excluídos, os servos.  

 Desde sua primeira abordagem no Tratado Político, antes de ser mencionada qualquer 

exclusão com relação aos direitos que a cidade concede a seus cidadãos, a figura do servo já é 

tratada como sendo aquela que resume uma condição mental exígua, extremamente 

impotente137. Para embasar essa posição o autor holandês nos remete a duas seções anteriores 

e estas postulam que "tudo quanto no homem é sinal de impotência não pode ser atribuído a 

                                                 
132 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VIII, § 12, G III 329. 
133 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo XI, § 3, G III 359. 
134 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo XI, § 1, G III 358. 
135 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo XI, § 3, G III 359.  
136 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo XI, § 3, G III 359. No caso dos estrangeiros, como sua 

exclusão está baseada também no fato de os indivíduos já estarem recenseados como sendo de outro estado, as 

medidas excludentes em questão são claramente apontadas como sendo de cunho administrativo, pois que se 

exclui um indivíduo de um determinado corpo civil a partir de uma convenção burocrática, jurídica.   
137 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, § 20, G III 283. 
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sua liberdade"138 e que "a mente está totalmente sob jurisdição de si própria quando pode usar 

retamente da razão"139.  

 Ou seja, os servos são inicialmente apresentados como aqueles indivíduos que 

possuem uma mente extremamente impotente; essa extrema impotência, por sua vez, (pelo 

citado acima) é antagônica à sua liberdade; e, por fim, como aquilo que é antagônico a 

liberdade implica em não se estar sob jurisdição de si próprio (que é o mesmo que estar sob 

jurisdição de outrem), o servo é aquele que não pode usar retamente da razão (que é o mesmo 

que ter uma mente extremamente exígua). 

 A própria definição de servidão que é dada no prefácio à quarta parte da Ética 

corrobora esse estado de submissão que é próprio do servo: 

 
 Chamo servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos. Pois o 

homem submetido aos afetos não está sob seu próprio comando [sui iuris non est], 

mas sob o do acaso, a cujo poder está a tal ponto sujeitado que é, muitas vezes, 

forçado, ainda que perceba o que é melhor para si, a fazer, entretanto, o pior.140 

 

 Apesar de, nesta passagem, Spinoza estar principalmente debruçado sobre o cunho 

ético das suas questões filosóficas (e por isso trata a servidão sob seu aspecto afetivo, sob o 

ponto de vista da "impotência para regular e refrear os afetos", sob o ponto de vista de um 

homem "que não está sob seu próprio comando, mas sob o do acaso), podemos entrever a 

disposição política daquele que se encontra neste estado de servidão, a condição política do 

servo, a partir do fato de este não estar sob sua própria jurisdição (sui iuris non est).   

 Arriscando, neste caso, uma transposição dos termos éticos para os termos políticos, a 

servidão é a condição do homem que está predominantemente submetido a outro, é a condição 

daquele que está em poder de outro. O servo é aquele cujo estatuto jurídico, político, social, 

lhe impõe condições de submissão (tanto mental, quanto corporal), aquele cuja relação com os 

seus senhores implica basicamente uma relação de dominação onde, é claro, o servo, assume 

aposição do dominado.  

 No Tratado Político, antes de sugerir como salutar para a soberania a exclusão dos 

servos da vida política, o filósofo ainda apresenta a "multidão subjugada"141, a multidão servil 

(uma multidão que, por exemplo, foi reivindicada pelo direito de guerra) como sendo aquela 

que, por estar subjugada, se conduz mais pelo medo do que pela esperança, que vive no 

sentido de apenas evitar a morte, como sendo aquela que está fadada a ser do vencedor.  

                                                 
138 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, § 7, G III 278-279. 
139 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, § 11, G III 280. 
140 SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Prefácio. 
141 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo V, § 6, G III 296. 
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 Na referida obra, a exclusão do servo aparece mais declaradamente quando o filósofo 

discorre sobre a maneira com que são escolhidos os patrícios142 componentes de um 

determinado estado aristocrático. A despeito das nuances pertinentes a esse processo de 

seleção, a exclusão aparece em termos negativos: não se excluindo aqueles que nasceram no 

estado, aqueles que usam a língua pátria, aqueles que não são casados com mulher 

estrangeira, os que não têm má fama, os que não são servos e aqueles que não ganham a vida 

com algum ofício servil, "preservar-se-á ainda a forma do estado e poderá conservar-se a 

proporção entre patrícios e multidão"143. Ou seja, a inclusão dos servos em um estado civil 

aristocrático (servos esses que, mais a frente no mesmo livro, aparecerão caracterizados como 

sendo aqueles que "começam a aborrecer-se com os costumes pátrios e a adotar os 

alheios"144) implicaria em uma deformidade do estado e em uma desproporção entre patrícios 

e multidão. 

 Quanto a um regime democrático, constatamos que o servo está (inclusive 

conceitualmente) excluído porque, à parte e além da sua sujeição com relação às leis do 

estado, no mais o servo também não está sob a sua própria jurisdição, estando sob a de seus 

senhores. E, tal como vimos, por definição, o absolutum imperium, ou seja, o estado 

democrático tal qual Spinoza pretende abordar, é aquele cujos indivíduos estão obrigados só 

as leis pátrias e, no mais, estão sob sua própria jurisdição. 

 Passando agora ao tratamento do último grupo de excluídos tal como previsto no 

início desta seção, veremos que, no sentido da boa administração de um estado civil, aquilo 

que fundamenta a mulher ser preterida do exercício da cidadania em muito se assemelha aos 

motivos pelos quais os servos também são. No entanto, com o propósito de abranger o 

máximo de caracterizações destes grupos de excluídos e de posicioná-las, na medida do que 

nos é oferecido pelo texto spinozano, dentro de cada um dos regimes tratados, será importante 

seguir a ordem com que elas aparecem na "lógica" com que os regimes são apresentados. 

 Ainda nos detendo sobre a inacabada obra política de Spinoza, em uma monarquia, 

apesar de, aparentemente, a prática não negar a possibilidade das mulheres ocuparem posições 

civis145 (e apesar de Spinoza não negar explicitamente para este regime os direitos políticos às 

                                                 
142 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VIII, § 1, G III 323: "O estado aristocrático, dissemos, é aquele 

que é detido não por um só, mas por alguns escolhidos dentre a multidão, a quem de ora em diante chamaremos 

patrícios. Digo expressamente que é detido por alguns escolhidos". Destaque do autor. 
143 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VIII, § 14, G III 330. 
144 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo X, § 4, G III 355.  
145 Cf. SHARP, H. Eve's Perfection: Spinoza on Sexual (In)Equality, p. 559. Além de já terem existido monarcas 

mulheres (como, por exemplo, Isabel I, monarca da Casa de Tudor, que governou até 1603), Hasana Sharp 

afirma que, dado o progressivo desenvolvimento da Holanda no século XVII, Spinoza provavelmente conhecia a 



58 

 

mulheres), encontramos vários indícios de que, se não são estritamente excluídas, sua 

participação política é, entretanto, extremamente desaconselhada. 

 Logo de início, de forma bastante clara, no sentido de garantir a indivisibilidade do 

estado, Spinoza afirma: "Com efeito não se deve permitir por nenhuma razão que as filhas 

venham a herdar o estado"146. E, em seguida, afirma com igual clareza: "A forma do estado 

deve manter-se única e idêntica. Consequentemente, o rei deve ser um só, sempre do mesmo 

sexo e o estado deve ser indivisível"147. Ora, como uma mulher pode não ser (quase) excluída 

se, como filha, não pode herdar o estado e, como mulher, (pela lógica do citado) só poderia 

suceder outra mulher?  

 Mesmo que a prática tenha já revelado a possibilidade de uma mulher ser a cabeça de 

uma determinada soberania monárquica, na teoria (e, apesar de não ser este o lugar para nos 

aprofundarmos mais sobre isso, temos na obra spinozana fortes indícios de que essa teoria só 

se firma porque está calcada em uma experiência política muito mais vasta do que algumas 

poucas, e talvez administrativamente não tão bem sucedidas, exceções) está claro que, 

segundo aquilo que prescreve a teoria da administração civil aqui em questão, a mulher não é 

bem quista nos cargos soberanos.  

 Não tendo sido diretamente abordada nos capítulos destinados aos regimes  

aristocráticos, sobretudo enquanto compondo uma classe de excluídos do direito civil, a 

posição social que as mulheres (não) ocupam será retomada somente nos dois últimos 

parágrafos do Tratado Político, no momento em que Spinoza, enfim, começava a discorrer 

sobre as repúblicas democráticas tal como as concebia. Vale notar que, apesar de ser um livro 

inacabado e de estarmos falando de uma das páginas mais polêmicas da obra spinozana, 

diferentemente das outras classes de excluídos aqui abordada, o filósofo dedica todo um 

parágrafo a esta classe, fundamentando tal exclusão com exemplos e argumentação que julga 

suficiente148 para o trato da questão. 

 É interessante notar que, no caso da democracia, a questão dos excluídos, e 

particularmente das mulheres, tivesse de ser colocada no início da exposição, como um 

proêmio seu, talvez porque o estabelecimento do sentido mais amplo de uma “multidão 

democrática” tivesse de ser feito indicando exatamente como a coincidência entre estado civil 

e multidão, no caso da democracia, não equivale (não pode equivaler) à coincidência entre a 

                                                                                                                                                         
importância das cada vez mais numerosas mulheres inteligentes e educadas (ressaltadamente a Princesa 

Elisabeth da Boêmia, interlocutora de suma importância para Descartes).  
146 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VI, § 37, G III 306.  
147 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VII, § 25, G III 318-319.  
148 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo XI, § 4, G III 359-360. "Mas sobre isso já chega." 
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totalidade dos habitantes de um país e seu estado: o conceito de cidadão é construído a partir 

de um procedimento de exclusão que opera sobre o conjunto da população de um país.  

 Da mesma forma que acontece com os servos, as mulheres são excluídas do direito ao 

voto e da ascensão aos cargos do estado devido às condições básicas pertinentes ao próprio 

gênero  de democracia que Spinoza se dispõe a tratar. Se a democracia em questão demanda 

que aqueles que não estão submetidos somente às leis pátrias e que não estão sob jurisdição 

de si próprios sejam excluídos da vida civil de um determinado estado, assim como os servos 

(que não estão sob jurisdição de si próprios, mas dos seus senhores), os filhos (porquanto 

estão sob o poder de seus pais) e pupilos (porquanto estão sob o poder de seus tutores), o que 

fundamenta a exclusão das mulheres da participação política em um estado democrático é o 

fato de elas não estarem sob sua própria jurisdição (que é uma forma de servidão), mas sim 

sob o poder dos homens.  

 Respondendo a possíveis interlocutores que lhe venham a questionar sobre se o fato de 

as mulheres não estarem sob sua própria jurisdição se deve à sua natureza ou se é por 

instituição, Spinoza diz: 

 Com efeito, se for só por instituição que tal acontece, então nenhuma razão 

nos obriga a excluir as mulheres do governo. Porém, se consultarmos a própria 

experiência, veremos que isto deriva da sua fraqueza. Em parte nenhuma aconteceu, 

com efeito, os homens e as mulheres governarem juntos, mas em qualquer parte da 

terra onde se encontrem homens e mulheres vemos os homens reinarem e as 

mulheres serem governadas, vivendo assim ambos os sexos em concórdia.149 

 

 Como fica afirmado no início da passagem, a exclusão das mulheres do governo para 

Spinoza não se deve inteiramente a uma instituição histórica civil, pois que, se assim fosse, tal 

construção política não seria razão suficiente para que as mulheres estivessem 

necessariamente sob o poder dos homens e fora dos negócios da cidade. O que a experiência 

mostra é que, na verdade, como não há exemplos de mulheres e homens governando 

conjuntamente ou ainda de mulheres governando homens, a exclusão das mulheres, que 

ocorre devido à sua fraqueza (imbecillitate), não é uma instituição ou lei civil, não é uma 

mera convenção social, mas sim natural. A fraqueza natural (invariável e ireversível150) das 

mulheres fundamenta sua condição "alterius juris", condição essa que, por sua vez, 

fundamenta sua exclusão da vida política em uma democracia. 

                                                 
149 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo XI, § 4, G III 359-360.  
150 Critica Hasana sobre isso não ser de todo coerente por parte de Spinoza  
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 Tanto com os servos quanto com as mulheres, a justificativa para a exclusão se baseia 

nos "princípios de virtude"151 assumidos por Spinoza: os estados de servidão (a submissão aos 

afetos,os estados de submissão à jurisdição de outrem), como se referem à incapacidade dos 

indivíduos de agirem e pensarem segundo seus próprios engenhos, impedem que tais 

indivíduos sejam guiados como que por uma só mente e os afastam;  como os indivíduos que 

não agem e não pensam segundo seu próprio engenho são aqueles incapazes de desejar 

livremente, eles acabam por desejar sua servidão como se fosse sua liberdade; não sendo 

capaz de desejar e promover o bem para si próprio, o individuo não será capaz de desejar e 

promover o bem para os outros; não desejando o bem para os outros, a conferência da 

cidadania a esses indivíduos não promoveria a prática da virtude e não se daria sem grave 

prejuízos à paz.  

 Talvez o que, de imediato, mais chame a atenção sobre as considerações feitas por 

Spinoza acerca da condição natural de fraqueza das mulheres e de sua submissão ao poder dos 

homens é que elas parecem violar as fundações fornecidas pela Ética que sustentam uma 

indiferenciação entre os gêneros quanto à capacidade intelectual e, portanto, essas 

considerações também parecem solapar a capacidade que a filosofia spinozana tem de 

fundamentar um indivíduo ético feminino. E, de fato, o projeto ético defendido por Spinoza 

nos dá subsídios que justificam a estranheza provocada quando comparamos este texto com o 

do seu projeto teórico-político. 

 Embora Hasana Sharp152 (que, sobre este aspecto, adere constantemente à 

interpretação proposta por Gullan-Whur153) defenda que há uma distância irreconciliável entre 

os textos da Ética e do Tratado Político quanto àquilo que diz respeito às mulheres (chegando 

a considerar a posição de Spinoza em seu Tratado como sendo "surpreendente", "inesperada", 

"embaraçosa" e até mesmo como sendo uma "aberração"), seu artigo Eve's Perfection: 

Spinoza on Sexual (In)Equality, além de nos ajudar a percorrer algumas noções presentes na 

Ética que parecem se opor àquilo que sobressai da polêmica página do tratado em questão 

(ainda que não possibilite defender Spinoza como um "campeão esotérico da igualdade 

sexual"), pode nos fornecer também, através da releitura que Spinoza faz da narrativa da 

                                                 
151 SHARP, H. Eve's Perfection: Spinoza on Sexual (In)Equality, p. 565. Acerca dos princípios de virtude e de 

sua mencionada doutrina, ver também a pagina 567 do mesmo artigo: "(1) one must be able to desire what is 

genuinely good (utile) for oneself in order to be able to desire it for all others; without this ability to desire well 

for themselves, (2) women cannot guide the desires of men to the benefit of men, or toward the common good.58 

Thus, women ought not to have any part in ruling." 
152 SHARP, H. Eve's Perfection: Spinoza on Sexual (In)Equality, p. 559-560. 
153 Cf. GULLAN-WHUR, M. Spinoza and the equality of women, publicado originalmente em Theoria 

(FILOSOFOSKA INSTITUTIONEN, KUNGSHUSET LUNDAGÅRD, LUND, Suede, ISSN 0040-5825), no 

vol. 68, no 2, 2002, pp. 91-111. 
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"queda do primeiro homem", uma chave para a compreensão da forma como o assunto foi 

conduzido no Tratado Político.  

 Considerando que não é nosso objetivo reconstruir pormenorizadamente aqui uma 

fundamentação do indivíduo ético feminino154, segundo o mencionado artigo, podemos 

apontar que a revelação do potencial do pensamento de Spinoza para a igualdade sexual se dá, 

por exemplo, a partir da observação da "doutrina das noções comuns", que afirma a 

capacidade que todo humano, irrestrito a gêneros, dispõe com relação à razão155. Pode 

também ser assumida a partir do reconhecimento feito na Ética acerca da "plasticidade das 

habilidades humanas"156, cuja fórmula "ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo, 

isto é, a experiência a ninguém ensinou, até agora, o que o corpo (...) pode ou não pode 

fazer"157 captura genialmente essa plasticidade e amplia o potencial de igualdade entre os 

sexos. 

 No entanto, na tentativa de estabelecermos alguma relação entre a indistinção ética de 

gêneros tal como permitida pela Ética com a total distinção civil entre eles assim como 

exposto no Tratado Político, segundo Hasana Sharp com relação a Spinoza e sua posição 

(autora que, como vimos, diferentemente do que se tenta estabelecer aqui, postula uma 

irreconciliabilidade entre as abordagens com relação à mulher feitas nos diferentes livros de 

Spinoza), "se a doutrina da página negra sustenta que é a dependência das esposas com 

relação aos seus maridos que explica sua fraqueza e justifica sua exclusão dos papéis formais 

na política, sua inusitada narrativa sobre a Queda ilustra que é precisamente a falta de 

compreensão de Adão com relação à sua necessidade por sua esposa que implica na sua 

imbecilidade"158.  

 Dentre as várias passagens onde Spinoza discute a "história do primeiro homem" (uma 

das quais responsabiliza Adão, e não Eva, pela Queda, já que ele era incapaz de compreender 

a máxima utilidade159 que Eva tinha para ele), a que serve de base para a investigação acerca 

                                                 
154 Para uma investigação mais profunda acerca da pergunta "Pode Spinoza ensinar-nos a fundamentar um 

sujeito ético feminino?", além das referências diretamente referidas no corpo do texto, ver também LARRAURI, 

M. Spinoza e as mulheres, p.244, onde a própria autora crê "haver ter feito todo o possível para inclinar a 

balança até uma resposta afirmativa". 
155 Cf. SPINOZA, B. Ética, Segunda Parte, Proposição 38, Corolário, Cf. SHARP, H. Eve's Perfection: Spinoza 

on Sexual (In)Equality, p. 559 (nota 6), Cf. GULLAN-WHUR, M. Spinoza and the equality of women, p. 102. 
156 SHARP, H. Eve's Perfection: Spinoza on Sexual (In)Equality, p. 560. 
157 SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposição 2, Escólio. 
158 SHARP, H. Eve's Perfection: Spinoza on Sexual (In)Equality, p. 560. 
159 Cf. SPINOZA, B. Ética, Quarta Parte, Proposição 38: "É útil ao homem aquilo que dispõe o seu corpo [e sua 

mente] a poder ser afetado de muitas maneiras, ou que o torna capaz de afetar de muitas maneiras os corpos [e as 

mentes] exteriores; e é tanto mais útil quanto mais torna o corpo capaz de ser afetado e de afetar os outros corpos 

de muitas maneiras". Os colchetes são inserções minhas baseadas na demonstração desta mesma proposição e 
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da igualdade sexual encontra-se no escólio pertinente à proposição 68, da quarta parte da 

Ética, e diz: 

 Parece ter sido isso, bem como outras coisas que já demonstramos, que quis 

dizer Moisés na conhecida história do primeiro homem. Nela, efetivamente, não se 

conhece nenhuma outra potência de Deus senão aquela pela qual ele criou o homem 

, isto é, a potência pela qual levou em conta exclusivamente a utilidade do homem. 

E, nesse sentido, Moisés conta que Deus proibiu que o homem livre comesse o fruto 

da árvore do conhecimento do bem e do mal e, que, tão logo o comesse, mais do que 

desejar viver, seria tomado pelo medo da morte. Conta ainda que, tendo encontrado 

a mulher, a qual combinava perfeitamente com a sua natureza, viu que não podia 

existir nada, na natureza, que lhe pudesse ser mais útil que ela. Entretanto, por 

passar a acreditar que os animais lhe eram semelhantes, imediatamente começou a 

imitar os seus afetos (veja-se a prop. 27 da P. 3) e a perder a sua liberdade, a qual 

foi, mais tarde, resgatada pelos patriarcas, guiados pelo espírito de Cristo, isto é, 

pela idéia de Deus, a única da qual depende de que o homem seja livre e que deseje 

para os outros o bem que deseja para si, como anteriormente (pela prop. 37) 

demonstramos.160 

 

 Como podemos ver, o desejo que move o homem no sentido da corrosão de seu 

próprio poder é desencadeado pela imitação afetiva que ocorre entre o homem e os animais, 

dá-se a partir do momento em que o homem passa a se considerar mais assemelhado a estes 

animais do que à mulher que, realmente, lhe era mais útil e combinava naturalmente e 

perfeitamente com a sua natureza.  

 Ainda sobre a interpretação proposta no artigo Eve's Perfection: Spinoza on Sexual 

(In)Equality (interpretação segundo a qual esta passagem citada contém, não somente uma 

proposta clara quanto à igualdade entre os sexos, mas também uma visada de que tal parceria 

afetiva entre homem e mulher estariam na base mesma da liberdade humana161), sem que o 

homem deseje aquilo que há de mais útil, aquilo que melhor compõe com a sua própria 

natureza, ele não pode ser dito virtuoso, o que, por sua vez, assim como o que justifica a 

exclusão das mulheres da vida política em uma democracia, o impedirá de escolher o que é 

melhor para si e mais ainda para os outros.  

 A política que se faz no Tratado Político leva em consideração que a hipótese erguida 

na proposição "Se os homens nascessem livres, não formariam, enquanto fossem livres, 

qualquer conceito do bem e do mal", a saber, a hipótese segundo a qual poderia haver um 

homem inteiramente livre, é falsa e, portanto, leva também em consideração que, no contínuo 

processo em que os homens fazem-se livres, fazem-se sociais, reiteradamente os homens se 

                                                                                                                                                         
em Ética II p 14. A máxima utilidade, ou aquilo que é maximamente útil, equivale, na citação, àquilo que 

"combinava perfeitamente com sua natureza" do homem. 
160 As informações entre parênteses são do próprio autor e seguem, na tradução para o português aqui utilizada, 

as abreviações "prop." para "proposição" e "P." para  "Parte" à que se referem na Ética.  
161 Cf. SHARP, H. Eve's Perfection: Spinoza on Sexual (In)Equality, p. 569. 
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encontram em estados agudos de dependência corporal e mental, formando assim, 

frequentemente, tais conceitos de bem e de mal.  

 Daí que, devido à própria constituição do homem (que não nasce racional, não nasce 

livre, não nasce social) e devido àquilo que o homem experimentou ao longo da sua 

"evolução" histórica, cultural, econômica e social, muito menos do que uma passagem 

progressiva (quantitativa e qualitativa) de estados individuais e civis de dependência para 

estados mais plenos de razão e liberdade, o que se constata é a reprodução e continuidade de 

uma mesma, ainda que fluida, dinâmica de poder, tanto individual, quanto civil.  

 Para usarmos os produtos extraídos da seção anterior deste trabalho (destinada à 

relação da educação com o domínio civil), ao contrário de uma emenda progressiva de 

intelectos, de reformas políticas constantes, o que o homem e as instituições civis 

experimentaram foi a reprodução e reafirmação dos mesmos bens incertos, das mesmas 

relações homogeneizadoras, das mesmas práticas de domínio civil, e não de ressignificação 

dos bens, e não da integração do múltiplo e heterogêneo, e não das práticas de libertação 

social.   

 É por essa razão que só se trata no Tratado Político dos regimes monárquicos, 

aristocráticos e democráticos, pois que, em toda experiência humana, o que se constata é a 

fluidez e alternância de poder dentro dos mesmos e sempre repetidos moldes.  Recordemos 

que "Os políticos, pelo contrário, crê-se que em vez de cuidarem dos interesses dos homens 

lhes armam ciladas e, mais do que sábios, são habilidosos. A experiência, na verdade, 

ensinou-lhes que, enquanto houver homens, haverá vícios."162 

 Deleuze163 chama ainda a atenção para o fato de que, dada a liberdade e racionalidade 

com que Deus se expressa, as relações propostas por Ele não são de dever ou de obediência, e, 

portanto, Deus não teria propriamente proibido nada a Adão, mas sim lhe revelado uma 

verdade quando lhe propôs que não comesse do fruto proibido. E se Adão contrariou a 

revelação divina de que, em termos deleuzianos, a mistura do seu corpo com a maça não lhe 

seria boa, que lhe decomporia relações, é porque, desde sempre, já dispunha de um estado 

imaginativo, de exiguidade mental, e que, portanto, não desobedeceu a Deus, mas 

simplesmente não compreendeu aquilo que lhe tinha sido revelado por Ele.  

 Ou seja, não é a mulher que interrompe a potência e a virtude do homem, mas sim o 

homem que, tanto naquilo que experimentou ao logo de sua história, quanto na narrativa da 

                                                 
162 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo I, § 2, G III 273-274. Mas, claro, (Cf. ESPINOSA, B. Tratado 

Político, Capítulo I, § 4, G III 274-275) Spinoza não aborda os afetos e disposições humanas como vícios, mas 

sim como propriedades. 
163 DELEUZE, G. Cursos sobre Spinoza, curso de 13 de janeiro de 1981, p. 146. 
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Queda, "começa a perder sua liberdade" na medida exata em que começa a desviar dos 

desígnios racionais e a não reconhecer que não seria bom para ele ficar sozinho164, começa a 

não estar mais sob sua própria jurisdição no momento exato em que desconsiderou que o que 

há de mais útil para o homem é outro homem, começa a padecer a partir da hora que desviou 

seu máximo esforçou daquilo que combina mais perfeitamente com sua natureza. Como 

ressalta Deleuze, parece que, desde sempre (que no caso da narrativa bíblica se identificaria 

com "desde Adão"), o homem já, em algum nível, se encontrava em um estado de 

imbecilidade. 

 A relação que há entre o texto ético e o texto político no que se refere às mulheres 

começa a aparecer se considerarmos este estado de imbecilidade venial como sendo 

recorrentemente próprio de todo homem. É verdade que, no Tratado Político, Spinoza credita, 

não às instituições civis, mas sim à própria fraqueza feminina, à própria natureza da mulher, a 

sua condição de submissão com relação aos homens. Mas, como vimos nas extrações que 

fizemos dos textos spinozanos e ao longo do aqui dissertado, os indivíduos em geral, homens 

e mulheres, desde sempre, se encontram extremamente submetidos aos afetos. Se por um lado 

a submissão das mulheres enquanto classe se dá por sua fraqueza natural, por outro lado 

constata-se que a imbecilidade e fraqueza do homem lhe são também algo próprio e natural, 

sendo isso que os faz desconsiderar as mulheres como sua prioridade e os faz subjugá-las ao 

seu domínio enquanto sociedade.  

 O último e controverso parágrafo do texto político culmina uma linha de pensamento 

que parece tomar a constituição e experiência política da seguinte maneira: desde sempre o 

homem em geral é preponderantemente passivo e suas configurações civis, por mais que se 

dêem no sentido da perseverança e expansão da potência da multidão, invariavelmente se dão 

sobre bases passionais, civis, e não ativas, racionais; quando, passivos, não conseguimos 

conhecer aquilo que é verdadeiramente bom para nós mesmos, não temos também como 

compreender a implicação que nosso poder terá sob o poder dos outros, mas mesmo assim, 

diante do que a experiência revelou, necessariamente nos articulamos socialmente; essa 

articulação civil, dada sua condição de passividade mais ou menos intensa, acaba por gerar 

indivíduos e classes de indivíduos que, segundo as medidas que a experiência revelou para o 

bem administrar dos negócios da cidade, são excluídos da prática política. 

 O estado civil não é um estado de razão. A democracia, o absolutum imperium, por 

mais que seja o regime político mais racional que a experiência revelou, ainda assim é um 

                                                 
164 Cf. SHARP, H. Eve's Perfection: Spinoza on Sexual (In)Equality, p. 571. 
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estado civil, e não de razão, não totalmente livre. E, dizendo muito diretamente, o que o 

Tratado Político declara a todo o momento é algo do tipo: "Isso é o que conhecemos e 

experimentamos politicamente até hoje. Fazer política (ou, mais especificamente aqui neste 

caso, considerar a relação de poder entre o homem e a mulher que estão sob certo domínio 

civil) com base em qualquer coisa que não tenhamos experimentado é irracional politicamente 

falando, é incorrer em uma teoria política utópica ou até mesmo quimérica".  

 Quer dizer, ainda que as formações civis constatadas na história do homem não 

tenham se mostrado preponderantemente ativas, ainda que não tenham sido configurados 

estados de razão suficientemente sólidos para conseguirmos superar tais sedições e exclusões, 

os domínios civis que se estabeleceram, no esforço da multidão por condições mais seguras e 

úteis para a expressão de sua potência, segundo o direito natural (ainda que não segundo a 

melhor maneira165), conseguiram (ainda que passionalmente) minimizar os estados de 

natureza e de guerra que, esses sim, seriam o que há de mais servil e impotente para a 

condição humana.  

 Temos de considerar que a teoria política em questão encara os afetos humanos não 

como vícios, mas como propriedades que lhes pertencem e, se o intuito não é condenar as 

ações humanas, mas entendê-las, não podemos buscar seu entendimento tomando como base 

uma natureza e uma prática política humana que não há em nenhum lugar na história das 

sociedades. 

 Se por um lado a Ética nos fornece argumentos para a fundamentação de indivíduos 

éticos, por outro, sem desconsiderar os argumentos fornecidos por tal texto (ou seja, sem que 

se precise romper irrenconciliavelmente com a Ética), o Tratado Político se estabelece sobre 

uma experiência política que inviabiliza qualquer teoria sobre o domínio civil em que se o 

considere o homem em geral como livre. Se, por um lado, um desígnio racional não segrega, 

afasta ou exclui indivíduos, por outro lado um desígnio racional pode reconhecer a inutilidade 

de se fazer política com algo que a experiência nunca mostrou. E, realmente, tudo isto pode 

ser uma consequência da necessidade que Spinoza assumia, ao tempo de violentas revoltas 

que ocorriam na Europa, de se mostrar um político cujo pragmatismo fosse útil naquele 

momento166. 

 Obviamente o que se quer aqui não é sugerir que Spinoza não tenha proposto a 

exclusão da mulher (e, de uma maneira geral, de todas as classes tratadas aqui nesta seção) da 

vida política, sobretudo em uma democracia. O objetivo principal dessa digressão é mostrar 

                                                 
165 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo V, § 1, G III 294-295. 
166 Cf. SHARP, H. Eve's Perfection: Spinoza on Sexual (In)Equality, p. 560 (nota 9).  
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que, por mais que possamos fundamentar sujeitos éticos, tanto masculinos, quanto femininos, 

a estrutura própria do estado civil envolve sempre um grau de passividade estrutural e 

recorrentemente agudo, e que, justamente porque a experiência política humana nunca 

mostrou outras configurações civis que não as tratadas por Spinoza, teríamos, segundo o 

autor, de considerar tal condição, não como institucional e "contingente", mas sim como 

sendo natural e necessária. Ou seja, o que se quer aqui é muito menos rechaçar que a mulher 

disponha de uma fraqueza natural e muito mais incluir nessa imbecilidade venial os homens e 

a própria experiência política humana. 

 A fraqueza natural da mulher e sua submissão civil estão claramente e, segundo o 

filósofo, suficientemente abordadas no último parágrafo do Tratado Político. A fraqueza 

natural e estrutural do domínio civil, ou seja, a definição do estado civil como sendo o 

alinhamento necessariamente passivo (não ativo, não racional) de várias potências individuais 

(além de, tal como vem sendo traçada no conteúdo aqui dissertado, toda a caracterização e 

disposições assumidas pelo domínio civil) também estabelece a condição recorrentemente 

submissa e opressora em que os estados se encontram.  

 Quanto aos homens e sua fraqueza natural, além do exemplo de Adão, cuja condição 

imaginativa (tal como ressaltado por Deleuze) e cuja imbecilidade (ilustrada pela perda de 

liberdade que ocorre quando o primeiro homem começa a se julgar assemelhado mais aos 

animais do que à mulher e a se distanciar dela, que combinava perfeitamente com sua 

natureza) lhe tinham levado a comer o fruto proibido e decair, temos também uma passagem 

do próprio polêmico parágrafo do Tratado Político que diz: 

 

Se, além disso, considerarmos os afetos humanos, ou seja, que os homens a maioria 

das vezes amam as mulheres só pelo afeto libidinoso e apreciam o seu engenho e sua 

sabedoria só na medida em que elas sobressaem pela beleza, suportam com muita 

dificuldade que aquelas que amam se interesse de algum modo por outros, e coisas 

do mesmo gênero, facilmente veremos que não é possível, sem prejuízo grave da 

paz, homens e mulheres governarem de igual modo.167  

  

 Logo no início da passagem, Spinoza ressalta que sua abordagem neste momento está 

calcada em uma consideração dos afetos humanos, ou seja, esta baseada em uma condição 

afetiva que é própria de todo e qualquer ser humano, indistinguindo homens e mulheres. 

Dessa condição afetiva própria de todos os humanos constata-se, nesse caso pela experiência, 

que os homens é que, dada a condição de passividade de seus afetos constituintes, são 

                                                 
167 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo XI, § 4, G III 359-360.  
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naturalmente incapazes, ou seja, naturalmente não dispõem de potência suficiente para amar 

as mulheres senão pelo afeto libidinoso e por sua beleza.  

 É interessante perceber que, assim como abordamos na seção anterior deste trabalho e 

tal como o proêmio do Tratado da Reforma da Inteligência trata, os prazeres e afetos 

libidinosos representam uma das comodidades, uma das distrações, que podem trair o homem 

no seu esforço por uma condição mais livre e feliz. Lembremos que é também exatamente na 

medida em que os homens tomam esses bens (riqueza, honra e prazer libidinal) como bens 

supremos, como fins últimos, é que se afastam daquilo que combina melhor com sua natureza 

e daquilo que lhes é mais útil. 

 Outro recorte da citação que remete a essa condição obsessiva e disjuntiva em que o 

homem político em questão desde sempre já se encontra (condição essa que, também como já 

tratamos, é de tipo infantil, própria das condições mentais e corporais mais exíguas) é o fato 

de que os homens "suportam com muita dificuldade que aquelas que amam se interessem de 

algum modo por outro". Ou seja, mais uma vez, não são as mulheres que rompem com a 

virtude do homem (assim como no TIE não era a felicidade que demandava a disjunção do 

homem com relação aos afetos próprios da vida), mas sim os homens que, por já serem 

dotados de um estado de imbecilidade natural, exercem sobre as mulheres uma relação 

obsessiva, de mera relação de domínio e posse.  

 Assim como as honras, as riquezas e os prazeres libidinais, que, quando tomados sob 

essa relação de posse e domínio, impediam a visada de qualquer outro bem, de um bem que 

implicasse na fruição de uma forma de ser mais ativa e comum, assim também as mulheres, 

quando percebidas como uma posse objetiva cujo desfrute estaria sob a égide apenas de seu 

"dono", recebem essa carga afetivamente obsessiva que visa impedir sua articulação com os 

demais indivíduos que compõem uma determinada multidão. Por não compreender que a 

mulher é aquilo que mais combina com a natureza do homem, o próprio homem em questão 

na citação não percebe que a fruição da mulher (e fruição aqui tomada no sentido spinozano 

da relação com o útil, da utilidade, e não mais meramente como um desfrute libidinoso) e sua 

articulação com os demais indivíduos de uma determinada configuração civil seria 

extremamente útil, tanto individualmente como socialmente.  

 E a passagem citada finalmente se encerra afirmando resumidamente que, se 

atentarmos para a condição de fraqueza natural da mulher, se atentarmos para a condição de 

imbecilidade natural do homem e se levarmos em consideração os tipos de organização civil 

que o homem em geral já experimentou, "facilmente veremos que", coadunando-se tais 

fraquezas (masculinas e femininas) no domínio civil (coadunamento esse que é rechaçado 
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pela experiência e que Spinoza visa eliminar com o exemplo das amazonas), ou seja, unindo 

homens e mulheres no governo de um determinado estado, se estaria prejudicando a 

promoção da paz e a realização do fim último do estado. 

 Mesmo percebendo agora que talvez o Tratado Político não tenha rompido tão 

drasticamente assim com a Ética no que se refere à definição da potência feminina e da 

posição da mulher na sociedade (já que aqui verificamos a possibilidade da fundamentação de 

indivíduos éticos, tanto homens quanto mulheres, ainda que na prática, segundo a experiência, 

tenhamos constatado, desde sempre ou desde Adão, o estado de imbecilidade em que 

frequentemente se encontram homens, mulheres e estados), ainda pode restar um incomodo 

proveniente da seguinte questão: se os homens, as mulheres e a própria estrutura civil estão 

dispostos de maneira preponderantemente passiva, ou seja, se estar constituído e se mover 

mais ou menos passivamente (estados de imbecilidade e fraqueza) é o que há de próprio tanto 

do homem, tanto da mulher, como do estado civil, então socialmente temos de aceitar a 

prescrição dessa exclusão que, dado seu caráter natural e não institucional, passa então (já que 

é racional) a justificar-se irrestritamente na história e na continuidade da prática política 

humana? 

 Referindo-se ao mesmo trecho do texto spinozano que destacamos acima, Maite 

Larrauri parece encaminhar uma linha de pensamento que procede no sentido de desfazer tal 

incomodo: 

 
 A ausência de paixão com que Spinoza descreve a relação tormentosa entre 

homens e mulheres é para mim como que um bálsamo. Ademais, ainda querendo 

falar de "natureza" das mulheres, não estabelece nenhum traço essencial e eterno 

delas: em primeiro lugar, porque a história está submetida à revolução e à mudança; 

em segundo lugar porque o que os homens e as mulheres constituem uma relação e 

as relações, ao contrário das substâncias, são mutáveis.168    

  

 O que a autora acusa nesta passagem, em primeiro lugar, é que, ainda que Spinoza 

pretendesse falar da natureza das mulheres, acabou não traçando nada de essencial e eterno. 

Se este é o caso, de cara já poderíamos eliminar a irrestrição da prescrição de se excluir as 

mulheres dos negócios públicos porque Spinoza então teria se contradito e as configurações 

políticas que excluem as mulheres e as mantêm sob o poderio exclusivo dos homens estariam 

baseadas em meras prescrições institucionais, passivas, e não na natureza mesma das coisas. 

 Em segundo lugar, mesmo que seja possível concebermos indivíduos e estados mais 

racionalmente constituídos, mais livremente determinados, e mesmo que Spinoza já estivesse 

                                                 
168 LARRAURI, M. Spinoza e as mulheres, p. 219. 
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falando da natureza da mulher inserida na natureza prática dos domínios civis, a história está 

sempre potencialmente submetida à revolução. Ou seja, se por um lado Spinoza nos fornece 

uma teoria política que leva em consideração toda (ou as mais incisivas) experiência política 

humana (e que atesta a fraqueza recorrente e preponderante de homens, mulheres e do 

estado), podemos por outro lado, por exemplo, desde o Tratado da Reforma da Inteligência e 

da sua Ética, fazer um acompanhamento do erro em que a humanidade desde sempre vem 

incorrendo em sua prática política e, a partir daí, nos esforçarmos por emendar as nossas 

instituições e, no sentido próprio da verdadeira felicidade, incluirmos e concordarmos mais e 

mais com os preceitos da razão, que implica em mais e mais concordarmos com outros. 

 Ainda que aqui não seja o lugar próprio para desenvolvermos uma argumentação no 

sentido da distinção entre os movimentos revolucionários e as revoltas169 (ainda que se 

assuma aqui uma distinção, colocando as revoluções no plano dos movimentos ativos de 

superação dos estados de servidão, e as revoltas como movimentos "reativos"170 de resistência 

civil com relação aos domínios soberanos), podemos afirmar que, mesmo que um 

determinado grupo de indivíduos não disponha de potência suficiente para revolucionar e 

superar ativamente seu estado de submissão à jurisdição de outrem, o direito de resistência 

                                                 
169 Essa distinção que proponho (e que Maite Larrauri, ao utilizar o termo revolução para denotar um movimento 

de superação ativa dos poderes opressores que excluem a mulher da participação civil, parece, ainda que muito 

discretamente, esboçar) partirá do fato de que, em primeiro lugar, a noção e o próprio termo "revolução" não são 

declaradamente abordados por Spinoza. A palavra recorrentemente utilizada nos textos originais em latim (Cf. 

SPINOZA, B. Spinoza Opera. Im Aufrag der Heidelberg Akademie der Wissenschaft herausgegeben von Carl 

Gebhardt. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 4 Vol., 1972) do Tratado Político e do Tratado 

Teológico-Político é "seditiones" (Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo V, §2, G III 295; VI, §4, G III 

298; VII, §5, G III 309; VII, §13, G III 313; VIII, §9, G III 327. Cf. ESPINOSA, B. Tratado Teológico-Político, 

p. 8, G III 007; pg. 11, G III 009; p. 290, G III 231; p. 306, G III 244) e, tal como as traduções que temos para o 

português (Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, 2009, tradução de Diogo Pires Aurélio, traduz-se "seditiones" 

por "revoltas". Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, 1983, tradução de Manuel de Castro, traduz-se "seditiones" 

por "sedições". Cf. ESPINOSA, B. Tratado Teológico-Político, 2003, tradução de Diogo Pires Aurélio, traduz-se 

"seditiones" ora por "sedições", ora por "sublevações"), é melhor traduzida, não por "revoluções", mas sim, por 

"revoltas", por "sublevações", por "rebeliões" ou pelo seu equivalente direto em português, "sedições". Segundo, 

por exemplo, o dicionário Michaelis, tanto a palavra “sedição” como a palavra “revolta” têm a mesma definição 

e ambas podem ser expressadas pelo mesmo termo em latim "seditiones". Já o termo "revolução" tem sua raiz no 

correspondente latino "revolutione" (termo esse que não aparece nenhuma vez na obra de Spinoza) e sua 

definição, apesar de apontar em alguns sentidos para a sinonímia com o termo "revolta", apresenta curiosamente 

em sua definição, além de outros termos que futuramente serão envolvidos pelo sentido pretendido, o termo 

"reforma", que, além de ser caro ao spinozismo, denota, com relação ao intelecto, uma das tarefas emancipadoras 

e revolucionárias do projeto político de Spinoza. Indo diretamente ao ponto, supõe-se aqui que a revolta e a 

revolução, a resistência e a emancipação, são dois movimentos naturais de insurreição política e originários do 

esforço próprio de cada indivíduo por perseverar e/ou se expandir na existência. Entretanto, se os estados de 

passividade podem naturalmente conduzir o homem à resistência política (e esse terreno passivo é o terreno das 

seditiones, da revoltas), as configurações racionais, as disposições livres, as ações que se formam em meio a 

estados civis conduzem à revolução e à verdadeira e profunda libertação das condições de submissão. O aspecto 

passivo da atividade de resistência será melhor tratado nas seções seguintes deste trabalho. 
170 Tal como se dá a potência da cada indivíduo na ontologia e na política spinozana não podemos afirmar, 

genuinamente, que as revoltas são reatividades. Os princípios da resistência ontológica e da resistência civil 

envolvem necessariamente uma atividade. Ver também seção 3.3 deste trabalho. 
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civil, o direito de resistir e de esforçar, tanto quanto pode, ainda que exiguamente, por sua 

liberdade, por direito de natureza, estará sempre garantido a estas classes tomadas como servis 

(servos e mulheres).  

 Considerando que, no regime democrático que Spinoza visa tratar, tanto as mulheres 

quanto os servos estão excluídos da vida civil por não estarem sob jurisdição de si próprios, o 

que Marilena Chauí afirma em seu livro Política em Espinosa com relação ao escravo (servo), 

conflui perfeitamente aqui com o sentido de resistência política que é garantido naturalmente 

às mulheres: 

 

[...] o escravo, contrariamente ao súdito particular, tem pleno direito de rebelar-se, 

pois a relação de escravidão [servidão] não se funda em vínculos políticos e 

jurídicos, mas é pura relação pessoal de dominação - ou seja, para ambos [referindo-

se a Hobbes e a Spinoza], não existe o escravo por Natureza.171 

 

 Ainda, talvez, no sentido de se mostrar um teórico pragmatista que pudesse ser 

imediatamente útil para os movimentos políticos do seu tempo, Spinoza não chega a 

diretamente recomendar nenhum tipo de revolta (por conta da passividade intrínseca que esses 

movimentos e suas causas envolvem) ou revolução (por conta do risco, inclusive de vida, que 

esse ideia implicava172 em seu tempo e implica até hoje). No entanto, as relações entre 

homens e mulheres, e extensivamente, as relações entre senhores e servos, bem como todas as 

demais relações que constituem o estado civil, dado o deslocamento constante do ser173, 

podem propor rearranjos afetivos e revoluções civis tais que, assim como aquilo que pode o 

corpo, não conhecemos.   

 No sentido de resumir toda a digressão que aqui nos dispusemos com relação à 

natureza feminina e sua disposição em um domínio civil democrático, temos que, se por um 

lado a Ética oferece as bases em que indivíduos, homens e mulheres, podem ser concebidos 

enquanto livres, no Tratado Político temos uma abordagem que, sem negar as bases éticas 

fornecidas, revela que a condição real de todo homem, do homem em geral, e de todo estado 

civil é preponderante e recorrente passiva.  

 Daí que, quando Spinoza afirma, no final do Tratado Político, que a fraqueza da 

mulher é natural e sua imbecilidade é reiteradamente afirmada pela experiência, desde o 

Tratado da Reforma da Inteligência, passando toda a Ética e seguindo por todo o Tratado 

Político, o filósofo já afirmava a condição recorrentemente obsessiva com que todos os 

                                                 
171 CHAUÍ, M. Política em Espinosa, p. 292. Colchetes inseridos por mim. 
172 Cf. DELEUZE, G. Cursos sobre Spinoza, p. 116-117. 
173 Ver nota 24 deste mesmo trabalho. 
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indivíduos se relacionam com meras distrações, já chamava nossa atenção para a condição 

tipicamente infantil em que frequentemente todos nos reencontramos, já advertia sobre a 

impotência humana em refrear os afetos, já declarava que toda constituição civil 

experimentada pelo homem se dá, basicamente, mediante um alinhamento afetivo passivo que 

envolve estruturalmente relações, não propriamente políticas, mas de mero domínio. E, se ao 

longo da história o poder do homem e o poder de algumas classes se sobrepôs (ao invés de se 

compor) ao poder das mulheres e ao poder de várias outras individualidades, em nada 

podemos creditar tal domínio ao que é propriamente considerado como dotado de virtude. 

 Aqui, seguindo a mesma dinâmica que ocorre com a função assumida pela educação 

em um domínio civil (que nos mostra que quanto mais um determinado estado civil for 

opressor e não tiver em conta apenas a utilidade de seus comuns, mais a educação promovida 

por suas instituições embotará os engenhos e se dará no sentido da manutenção dos estados de 

ignorância), também as exclusões que verificamos são medidas que se dão no sentido da 

manutenção do estado constituído, e, mesmo sempre ocorrendo por um esforço do estado em 

resistir ou aumentar seu poderio, tais exclusões se dão porque o estado civil, invariavelmente, 

é permeado e constituído passivamente (e, segundo a experiência, mais por medo do que por 

esperança), sendo reiteradamente impotente em regular seus afetos, estando constantemente 

submetido à jurisdição de outrem (seja de um outro estado civil ou do acaso). 

 O que fundamenta a exclusão de certas classes de pessoas para garantir o bom 

funcionamento de cada uma das formas de governo (monarquia, aristocracia e democracia) é 

a constatação de que, na prática, desde sempre, o homem em geral e as sociedades se 

configuraram e comportaram de modo que, longe de comporem estados de razão (estados 

livres, afetivamente ativos), compuseram estados passionalmente alinhados, tornando 

impossível que se faça uma teoria política que considere o homem como sendo livre e a 

potência das suas cidades como sendo expansivas e mais e mais aglutinadoras de novas 

heteronomias.  

 Em particular, não é muito claro, por exemplo, se, ao excluir-se uma das classes de 

uma das formas de governo – por exemplo, excluir as mulheres da democracia –, elas 

estariam excluídas também de outras. Pela progressão "lógica" dos regimes tal como proposta 

pelo filósofo, a democracia é apresentada, por ser mais racional, como o regime menos 

excludente e, portanto, cada uma das formas de governo “logicamente” anteriores tenderia a 

excluir, como medida de manutenção do poder civil, também as classes excluídas pela 

democracia.  



72 

 

 Contudo, não temos como afirmar categoricamente isso.  Pelo que constatamos nessa 

investigação, o que podemos afirmar é que os estrangeiros, os servos e as mulheres, mesmo 

não tendo sido tão claramente excluídos dos demais regimes como foram quando da definição 

de democracia (como, por exemplo, uma certa tolerância dos regimes aristocráticos com 

relação aos estrangeiros, uma certa tolerância, talvez por conta da experiência, com relação às 

mulheres em uma monarquia e o fato de não terem sido mencionadas no tratamento da 

aristocracia), sempre tiveram sua participação na vida civil bastante desaconselhada.   

 Além do mais, dada a possibilidade, por exemplo, de um determinado estado 

monárquico estar melhor organizado que um determinado estado aristocrático e por isso 

conseguir atender melhor à sua multidão, dada a possibilidade de um determinado estado 

aristocrático conseguir manter-se mais (afetivamente) estável do que um determinado estado 

democrático cujas revoltas eclodem com frequência, enfim, dado os infinitos arranjos 

jurídicos e afetivos em que um mesmo regime pode se configurar, seria precipitado estender 

toda exclusão dos regimes logicamente mais avançados aos regimes logicamente anteriores, 

da mesma forma que seria precipitado entender que a democracia obrigatoriamente implica na 

inclusão de classes que outros regimes incluem. 
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3 - DISPOSIÇÕES MENTAIS E AFETOS ENVOLVIDOS NOS MOVIMENTOS DE 

RESISTÊNCIA  

 

 

3.1 - Imaginação como atividade de resistência 

 

 Muito temos falado até agora sobre a constituição mental e corporal dos homens e dos 

estados civis ser basicamente imaginativa, passional, servil, e, em geral (ou ao menos o 

suficiente para que se inviabilize uma teoria política que considerasse o contrário), bem 

distante daquilo que podemos propriamente caracterizar como sendo racional, ativo, livre. No 

entanto, com o intuito de compreendermos melhor em que consistem os movimentos de 

resistência civil, tais como, por exemplo, aqueles que mencionamos estarem, por direito 

natural, garantidos aos indivíduos ou grupos cuja relação com os demais ou com o estado é 

somente de domínio e submissão à jurisdição destes outros, e como são desencadeados, 

investigaremos um pouco mais a fundo a mente e alguns afetos envolvidos nas relações 

humanas e, principalmente, nos movimentos de resistência.  

 Antes de propriamente investigarmos as disposições mentais e afetivas com relação 

aos movimentos de resistência, temos que compreender que, segundo o plano ontológico 

imanentista traçado por Spinoza, todas as coisas174, todos os modos, todos os indivíduos, ou, 

de modo mais geral, tudo o que existe, expressa de uma maneira definida e determinada a 

potência divina, e essa determinada potência divina, enquanto essência atual175 do modo, é 

sempre um esforço (conatus), temporalmente indefinido176, no sentido de perseverar na 

existência, é sempre uma atividade de resistência. Nesse sentido, a atividade de resistência 

não é propriamente desencadeada (tal como propus investigarmos no parágrafo acima), na 

verdade ela refere-se à própria potência, ao próprio conatus de um determinado indivíduo. 

 Podemos, então, sem medo de incorrer em algum nível de imprecisão conceitual, 

afirmar que, segundo o filósofo, existir, modalmente falando177, é uma forma de resistir. 

                                                 
174 Cf. SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposição 6. “Toda coisa esforça-se, tanto quanto está em si, por 

perseverar em seu ser.” 
175 Cf. SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposição 7. "O esforço pelo qual cada coisa se esforça por 

perseverar em seu ser nada mais é do que a sua essência atual." 
176 Cf. SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposição 8. "O esforço pelo qual cada coisa se esforça por 

perseverar em seu ser não envolve nenhum tempo finito, mas um tempo indefinido." 
177 Estou distinguindo a existência modal da existência substancial porque, como Deus é causa de si, como sua 

essência envolve a existência (Cf. SPINOZA, B. Ética, Primeir Parte, Definição 1), então seria equivocado dizer 

que a existência divina é também um esforço, uma resistência. Enquanto Deus é causa de si próprio, os 

indivíduos têm como causa Deus enquanto este se expressa através de todos os outros modos finitos, tendo esses 

indivíduos, diferentemente de Deus, sua existência condicionada por outras coisas (é por isso inclusive que diz-



74 

 

Existir é a atividade de resistência constantemente e necessariamente empreendida por um 

indivíduo no sentido de não sucumbir aos afetos e à potência dos demais178. E, na esteira do 

que tratamos nas primeiras seções deste trabalho, como o direito dos indivíduos, seja este 

indivíduo um homem ou uma multidão, é definido por sua potência, então o direito de 

resistência deste indivíduo é dado na mesma medida do exercício de seu poder, de sua 

potência. Ou seja, no que se refere ao exercício de poder, o direito natural de um indivíduo é 

seu direito de resistência. 

 Dando início à empreitada pretendida nesta seção, devemos notar que, segundo 

Spinoza, a imaginação, primeiro gênero de conhecimento, está ligada a um processo de 

concatenamento de experiências sensíveis e de coisas singulares que se apresentam ao 

intelecto de forma inadequada, confusamente, sem o devido rigor e explicação pelas 

premissas, pelas causas. O filósofo diz que a mente imagina quando considera as coisas a 

partir das “afecções do corpo humano, cujas ideias nos representam os corpos exteriores como 

presentes, embora elas não restituam as figuras das coisas”179.  

 Este gênero de conhecimento, também chamado de opinião ou imaginação, é 

caracterizado por ser um tipo de conhecimento fraco e factual, que não é passível de 

demonstração. Dá-se a partir das “coisas singulares, que os sentidos representam mutiladas, 

confusamente, e sem ordem ao intelecto”, e também “a partir de signos; por exemplo, por ter 

ouvido ou lido certas palavras, nós nos recordamos das coisas e delas formamos idéias 

semelhantes àquelas por meio das quais imaginamos as coisas”180. Idéia inadequada, 

conhecimento parcial ou confuso.  

 Apesar de podermos contrapor imaginação e razão a partir de seu caráter passivo 

(imaginação) e ativo (razão), apesar do aspecto passivo da imaginação não ser eliminado pelo 

fato de ela envolver também, concomitantemente, algo de ativo, uma atividade de resistência, 

e a despeito dos homens naturalmente cederem mais às suas apetências do que à razão, as 

disposições mentais imaginativas não perturbam a ordem comum da natureza, não 

contradizem os desígnios de Deus, pois que se submetem à natureza necessariamente.  

 Para Spinoza o gênero de conhecimento no qual está imerso o vulgo, a saber, o 

imaginativo, é tão divino quanto o conhecimento racional e, mesmo cada coisa singular sendo 

definida e determinada por outra (ou outras) coisa singular a existir e operar de uma maneira 

                                                                                                                                                         
se dos modos terem existência indefinida, pois a duração dessa existência não se define pela essência própria do 

modo). 
178 Cf. SPINOZA, B. Ética, Quarta Parte, Axioma. 
179 SPINOZA, B. Ética, Segunda Parte, Proposição 17, Escólio. 
180 SPINOZA, B. Ética, Segunda Parte, Proposição 40, Escólio 2. 
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definida, a força pela qual cada coisa resiste, ou seja, o esforço pelo qual cada coisa persevera 

no existir, a sua potência, segue-se da necessidade eterna da natureza de Deus. 

 Apesar de Spinoza ser bastante claro ao expor que à medida que temos ideias 

adequadas nós necessariamente agimos e que à medida que temos ideias inadequadas nós não 

agimos, e sim padecemos, é importante considerarmos que essa ideia que em nós se dá 

inadequadamente, ou seja, confusa e parcialmente, só é inadequada em nós. Spinoza explica: 

“E também aquelas [ideias] que são inadequadas na mente de alguém são adequadas em Deus 

(pelo mesmo corol.), não enquanto Deus contém em si apenas a essência dessa mente, mas 

também enquanto contém, ao mesmo tempo, as mentes de todas as outras coisas.”181 Ou seja, 

isso que no homem, modo determinado que expressa a essência eterna e infinita de Deus, se 

apresenta como confuso e parcial, ou seja, imaginativo, quando referido à Deus expressa 

plena potência, ação.  

 Ainda no sentido de justificarmos isso que há de ativo no concatenamento de imagens 

pela mente humana, a atividade de resistência do homem, podemos extrair da Ética que não 

há nada de positivo na imaginação que permita que confiramos erro ou falsidade à mesma. Se 

a imaginação nos leva ao erro ou a falsidade é porque, diferentemente de Deus, cujo intelecto 

compreende não somente a mente que imagina, mas também a mente de todas as outras 

coisas, nossa mente não possui a infinidade de ideias contidas e produzidas por Deus e, 

portanto, ao imaginar, não dispõe da idéia que exclui a existência ou a presença da coisa 

imaginada.  

 

Aqui, para começar a indicar o que é o erro, gostaria que observassem que as 

imaginações da mente, consideradas em si mesmas, não contêm nenhum erro; ou 

seja, a mente não erra por imaginar, mas apenas enquanto é considerada privada da 

idéia que exclui a existência das coisas que ela imagina como lhe estando 

presentes.182 

  

 Além de todos os homens nascerem ignorantes das causas das coisas, na verdade o 

homem, em geral, é muito mais constituído por coisas externas a ele do que por experiências 

crescentes de sua potência, mas ainda assim, através de seu corpo e de sua mente (e a mente 

está consciente desse esforço) sempre se esforça por perseverar no seu ser, é sempre uma 

vontade, uma potência, uma atividade que se dá no sentido do perseverar na existência, uma 

atividade de resistência.  

                                                 
181 SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposição 1, Demonstração. O corolário que Spinoza indica refere-se à 

SPINOZA, B. Ética, Segunda Parte, Proposição 11. 
182 SPINOZA, B. Ética, Segunda Parte, Proposição 17, Escólio. 
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 O que pretendo ressaltar sobre o que foi dito anteriormente é que exatamente na esfera 

imaginativa é que se dá uma espécie de forma limite do perseverar, da manutenção, da 

resistência da potência humana. Digo isso porque os demais gêneros de conhecimento 

proporcionam no indivíduo, não um movimento de perseverança e manutenção apenas, mas 

sim uma expansão, um crescimento, um favorecimento de sua potência de ser, agir e 

existir183.  

 Como não é possível que o homem consiga conhecer adequadamente e 

exaustivamente as suas relações intrínsecas (ou seja, as relações de todos os corpos e 

indivíduos que o compõem), por também não lhe ser possível dar conta das suas relações 

extrínsecas (ou seja, de selecionar os seus encontros de modo a não estar mais à mercê do 

acaso) e como o homem, ainda que inadequadamente, tem consciência de suas apetências e 

vontades e sempre se esforça para perseverar na existência, ao buscar aquilo que lhe apetece, 

os bons encontros, aquilo que lhe é útil, ou seja, ao agir em vista de um fim sem conhecer as 

causas de seus apetites, acaba por considerar vários eventos da Natureza como absurdos, 

injustos ou maus.  

 Daí que a partir desse conjunto de características que encerra o primeiro gênero de 

conhecimento o substrato afetivo que se desenvolve é passivo, passional, onde a variação da 

potência não se dá por determinação de si próprio. A alternância no grau de perfeição ocorre 

sem que o homem seja a causa adequada, ou seja, não é compreendida clara e distintamente 

pelo homem.  

 

 

3.2 - Do medo à indignação: afetos envolvidos na (in)sociabilidade humana  

 

 No que interessa ao tema, para ilustrar as relações entre afetividade e política, tomarei 

como ponto de partida o medo e seu desdobramento enquanto superstição. O medo é definido 

por Spinoza como sendo "uma tristeza instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou 

passada, de cuja realização temos alguma dúvida”184 e todos os homens lhe estão 

                                                 
183 Cf. SPINOZA, B. Ética, Segunda Parte, Proposição 40, Escólio 2, o filósofo nos explica que a razão, segundo 

gênero de conhecimento, se dá por noções comuns e idéias adequadas das propriedades e causas das coisas e que 

a ciência intuitiva, o terceiro gênero de conhecimento, “parte da idéia adequada da essência formal de certos 

atributos de Deus para chegar ao conhecimento adequado das essências das coisas”. Esses dois gêneros de 

conhecimento envolvem ações, ou seja, movimentos adequados no sentido do favorecimento e da expansão da 

potência do homem. 
184 SPINOZA, B. Ética, Terceira parte, Definição dos Afetos, 13. 
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naturalmente sujeitos. O medo se instaura quando, por exemplo, imaginamos algo que nos 

desagrada, mas não está sob o nosso poder determinar o desencontro com o desagradável.  

 A origem da superstição, por sua vez, está ligada ao medo de possíveis males e a 

desejos não satisfeitos. “O medo é a causa que origina, conserva e alimenta a superstição” 185. 

Isso ocorre porque, diferentemente de Deus, que não é constrangido por nenhuma causa 

exterior (não há nada exterior à Deus), o homem é frequentemente interpelado por afetos que 

proporcionam uma diminuição na sua potência de agir. O jugo da superstição só se dá diante 

de homens assolados pelo medo e, diante da incapacidade para escapar de tristezas e 

infortúnios e da impossibilidade de aquisição dos mais variados bens incertos que almejam 

para sua vida, a razão e seus desígnios são prontamente menosprezados em favor das 

superstições.  

Os homens assolados pela superstição superlativizam a imaginação. À procura de 

eventos extraordinários e sobrenaturais, imaginam existir algo exterior a eles cujo poder seja 

muito maior que os deles e tendem a tratar o conhecimento natural (racional especulativo, 

teórico, demonstrativamente certo, claro e distinto) como ateísta, com preconceito, de forma 

desvalorizada, já que não encontram neste conhecimento de primeiro gênero a devida 

orientação e segurança para a condução de sua vida.  

 Tudo que anteriormente expus  e considerando que Spinoza vai além e radicaliza que 

“é impossível libertar o vulgo da superstição e do medo” 186 e, logo em seguida, na mesma 

obra, expressa não haver forma melhor e mais eficaz de governar e controlar as multidões do 

que as superstições  aponta para os motivos pelos quais o vulgo, imerso em sua 

preponderância imaginativa e imbuído de medo, lança-se à servidão, e não encontra senão nas 

religiões e nas estruturas civis de governo opressivas (supersticiosas, passionalmente 

amparadas pelo medo) uma maneira de proteger-se e justificar sua ignorância. 

 O problema para a condição afetiva e jurídica dos homens que compõem uma 

multidão, porém, não se debruça sobre a imaginação, medos e superstições de um indivíduo 

isoladamente. Em nenhum momento Spinoza parece pensar o homem separado do mundo. Os 

indivíduos são constituídos pelas relações, afecções que eles sofrem. E quando os homens 

estão dessa forma, supersticiosos, vítimas constantes do medo, afeto diretamente ligado à 

dependência ou exposição a eventos exteriores, são presas fáceis para qualquer um que se 

empenhe em dominá-los. 

                                                 
185 ESPINOSA, B. Tratado Teológico - Político, página 6. G III 5-6. 
186 ESPINOSA, B. Tratado Teológico - Político, página 12. G III 10-11. 
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   Também como já tratamos ao longo deste trabalho, a formação do poder comum, do 

estado, se deve ao fato de que o homem, no estado de natureza, não tem meios para viver 

seguramente, ou seja, o esforço de autopreservação e autodefesa se mostra, pela experiência e 

pela constituição da natureza humana, ineficaz sempre que o direito natural humano é 

determinado pelo poder de cada um isoladamente. Somado a isso, a experiência atesta que a 

base da organização sociopolítica humana é preponderantemente afetiva e não baseada na 

razão.   

 Entretanto, caso ainda seja necessário, podemos recorrer novamente ao Tratado 

Político, onde Spinoza constata primeiro que se os homens “sendo bárbaros ou cultivados 

estabelecem em toda parte costumes e se dão um estatuto civil, não é do ensinamento da 

razão, mas da natureza dos homens, isto é, da sua condição que se deve deduzir as causas e os 

fundamentos naturais dos poderes públicos(...)”187; e em seguida afirma que “a capacidade 

natural do homem, isto é, seu direito natural, deve ser definido não pela razão, mas por toda 

vontade que os determina a agir através da qual se esforçam por se conservar”188.  

 Nesse sentido, como entre dois bens, sendo sábios ou insensatos, todos tendem ao 

maior, assim como entre dois males tendem ao menor189, e além disso como “todos nascem 

para ignorar tudo (…). E, todavia, têm entretanto de viver e conservar-se por todos os meios  

de que dispõem, isto é, seguindo o impulso apenas do desejo (...)”190, segue-se que os homens, 

mesmo que imaginativamente, passionalmente, se esforçam, resistem, naturalmente convêm 

e, para se protegerem e resistirem com mais eficácia,  unem-se socialmente. 

 As causas para necessidade dos homens formarem uma multidão e constituírem um 

imperium são dadas de forma empírica. A experiência já revelou que os homens estão muito 

mais propensos ao desejo cego do que ao governo da razão; a experiência também mostrou 

que, por natureza inimigos e propensos a discórdia, os esforços de autopreservação dos 

homens quando isolados só se satisfariam inadequadamente; e por fim, também pela 

experiência, é que Spinoza conclui que a satisfação desse esforço de autopreservação e 

resistência se dá mais fácil, mais seguramente e, portanto, melhor, em um estado civil. 

 Interessante aqui nesta seção será perceber que os motivos pelos quais os homens são 

conduzidos a se organizarem politicamente, afetivamente falando, se assemelham à maneira 

como eles podem vir a naturalmente se organizarem e gerarem um movimento de regulação 

                                                 
187 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo I, §7 G III 275-276. 
188 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §5 G III 277. 
189 Para maior clareza e melhor compreensão da função dessa premissa a retomaremos mais a frente quando 

trabalharmos o caráter de utilidade da indignação. 
190 ESPINOSA, B. Tratado Teológico-Político, Capítulo XVI, p. 235. G III 190. 
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ou, até mesmo, de dissolução do estado civil estabelecido. Da mesma maneira que vimos 

como o homem não faz uso da razão para originalmente se organizar em comunidades, 

perceberemos que, também segundo a orientação da natureza (ductu naturae), movidos pelas 

paixões, os homens podem conspirar conjuntamente (in unum conspirant)191 e se unirem na 

resistência. O afeto base para esse movimento seria a indignação. 

 Antes de propriamente abordarmos a noção de indignação tal como definida por 

Spinoza, é importante que se chame a atenção para o fato de que quando, no Tratado Político, 

o filósofo estabelece a relação que há entre e o domínio civil, suas instituições e os afetos, 

revela-se uma dinâmica chamada de "imitação afetiva"192 (imitatio affectuum) que é 

responsável, tanto pela organização dos homens em comunidade, como também é responsável 

pela mobilização dos indivíduos no sentido da resistência civil com relação a domínios civis 

opressores.  

 A imitação afetiva diz respeito à reprodução de um afeto em nós a partir do afeto de 

um homem ou qualquer outro indivíduo193 que julgamos assemelhar-se a nós. Assim como 

afirma a proposição à que essa noção se refere, é necessário que fique claro que a imitação 

afetiva não ocorre porque o que está imitando os afetos de um outro é diretamente afetado por 

este outro. Na verdade, aquele que é afetado não está afetando diretamente o observador, não 

está afetando diretamente aquele que replicará, imitará os afetos. A imitação dos afetos ocorre 

devido ao fato de o observador imaginar que aquele que sofre o afeto é seu semelhante. 

 De posse agora do que é essa dinâmica de "imitação dos afetos", e na esteira daquilo 

que foi demonstrado pela Ética194, vejamos agora como tal dinâmica se faz presente nas 

relações entre afetividade e política: 

 
 É, pois, certo  e em nossa Ética demonstramos ser verdadeiro  que os 

homens estão necessariamente sujeitos aos afetos e são constituídos de tal maneira 

que se compadecem de quem está mal e invejam quem está bem; são mais propensos 

à vingança que ao perdão; e, além disso, cada um deseja que os outros vivam 

segundo o engenho dele, aprovem o que ele próprio aprova e repudiem o que ele 

próprio repudia. Donde resulta que, como todos desejam igualmente ser os 

primeiros, acabem em contendas, se esforcem quanto podem por oprimir-se uns aos 

outros e o que sai vencedor se vanglorie mais daquilo em que prejudicou o outro do 

que daquilo que ele próprio se beneficiou. [...] Mostramos, além disso, que a razão 

                                                 
191 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, §9, G III 288 e Capítulo VI, §1, G III 297. Tal como 

destacaremos mais à frente, exatamente pelo fato destas expressões (que destaquei no texto no seu original em 

latim) serem protagonistas nas passagens referidas, onde uma diz respeito à formação de um domínio comum e 

outra à formação de movimentos de resistência com relação a um domínio comum, é que poderemos afirmar a 

indignação como sendo o afeto base de ambos os movimentos. Ver também nota 199 deste trabalho. 
192 SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposição 27, Escólio. 
193 Inclui, além dos homens em geral, qualquer ouro indivíduo porque, por exemplo, tal como na citação 

referente à nota 158, Adão imitava os afetos animais, pois julgava-se mais assemelhado a eles que à mulher. 
194 Cf. SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposições 28 à 32. 
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pode certamente muito a reprimir e moderar os afetos; mas vimos também que o 

caminho que a mesma razão ensina é extremamente árduo; de tal modo que aquele 

que se persuadem de poder induzir, quer a multidão, quer os que se confrontam nos 

assuntos públicos, a viver unicamente segundo o que a razão prescreve, sonham com 

o século dourado dos poetas, ou seja, com uma fábula. 195
 

 

 No que se refere à relação entre as disposições afetivas dos indivíduos, da multidão e 

das instituições públicas, podemos observar nesta passagem (tal como temos constatado ao 

longo de todo esse trabalho) que a teoria política que se desenvolve toma como base a 

condição preponderantemente passiva, ou seja, a reiterada condição "alterius juris" destes 

elementos, seja enquanto considerados isoladamente, seja enquanto considerados como 

constituindo um corpo e uma mente civil, seja enquanto considerados como responsáveis pela 

coisa pública.  Os homens estão necessariamente submetidos aos afetos, e o estão de tal modo 

que seus estados e movimentos de submissão e opressão remetem à servidão tal como 

definida por Spinoza. 

 Mas, encaminhando-nos para o que interessa mais imediatamente para o 

desenvolvimento do que nos pretendemos nesta seção, o que se destaca da passagem em 

questão é que a condição de submissão aos afetos que os homens necessariamente se 

encontram desdobra-se na citação, inicialmente, em dois afetos: a comiseração e a inveja.  

 A comiseração196 (comiseratio) é afeto definido como sendo uma "tristeza 

acompanhada da ideia de um mal que atingiu um outro que imaginamos ser nosso 

semelhante". Assim como mostra a Explicação desta definição, a comiseração em nada difere 

da misericórdia197 (misericordia) em sua definição, a não ser, talvez, pelo fato de que a 

misericórdia remeteria a um estado de comiseração habitual. Daí que podemos acrescentar à 

definição de comiseração o adendo "é o amor à medida que o homem é afetado de tal maneia 

que se enche de gáudio com o bem de um outro". 

 A inveja198 (invidia), por sua vez, é definida como sendo o "ódio à medida que afeta o 

homem de tal maneira que ele se entristece com a felicidade de um outro e, contrariamente, se 

enche de gáudio com o mal do outro." Na Explicação da definição da inveja consta que, em 

geral, este afeto é tomado como sendo relativamente oposto ao afeto da misericórdia e 

portanto sua definição pode ser obtida a partir do contrário ao que foi estabelecido ela 

definição deste último afeto (e, por extensão, pelo contrário da definição de comiseração). 

                                                 
195 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo I, §5, G III 275. 
196 SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Definições dos Afetos, 18. Devemos reparar que o termo "comiseratio" 

aparece na citação que destacamos anteriormente do Tratado Político (referente à nota 191 deste trabalho) 

traduzido por "compadecimento".  
197 SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Definições dos Afetos, 24. 
198 SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Definições dos Afetos, 23. 
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 Como podemos observar, tanto a comiseração como a inveja envolvem um movimento 

imaginativo que replica (imita) no espectador, naquele que está sendo acometido pelas 

paixões definidas, um determinado estado afetivo. No caso da comiseração, se um homem 

toma imaginativamente um outro como seu semelhante, ocorrendo a este semelhante um mal, 

então se replicará no acometido pela comiseração uma certa tristeza, e, caso esse semelhante 

seja acometido de algum bem, se replicará um certo gáudio, um amor, naquele que sentiu a 

comiseração pelo outro. Se o observado é acometido de um mal, de uma tristeza, replica-se 

imaginativamente essa tristeza no observador. Se o observado é acometido de um bem, de 

uma alegria, replica-se imaginativamente essa alegria no observador. 

 Com a inveja, por sua vez (tal como já havia acusado Spinoza sobre a definição de 

"inveja" ser uma inversão, uma versão contrária da definição de "comiseração"), o que se 

replica no observador, naquele que sente a inveja, é uma inversão afetiva com relação àquilo 

que é experimentado pelo que é observado e tomado imaginativamente como semelhante do 

observador. Se alguém goza de felicidade, de uma alegria, então replicasse no invejoso uma 

tristeza, um ódio. Se, por outro lado, alguém é acometido por um mal, então o invejoso se 

enche de gáudio. 

 Ainda nos detendo sobre a passagem destacada anteriormente, com relação à 

constatação de que "cada um deseja que os outros vivam segundo o engenho dele, aprovem o 

que ele próprio aprova e repudiem o que ele próprio repudia", Ted Stolze chama a atenção 

para o fato de que (assim como abordam também as proposições da Ética indicadas na nota 

183 deste trabalho) Spinoza mobiliza a noção de "ambição" (ambitio), que, em certo sentido, 

é um afeto proveniente do desejo que um tem de dominar outros, ou, em um certo outro 

sentido, um afeto proveniente do desejo de agradar os outros. 

           Segundo o que nos é oferecido pela Ética, a ambição, por um lado199, diz respeito ao 

esforço que um determinado indivíduo empreende no sentido de que os demais indivíduos 

vivam de acordo com sua inclinação, fazendo com que amem o que ele ama e odeiem o que 

ele odeia. E também é, por outro lado, o esforço que alguém empreende por fazer ou não fazer 

algo tendo como propósito o agrado de outros homens (e, mais especificamente, o agrado do 

vulgo). 

   Ou seja, a ambição é uma paixão que se estabelece sobre duas situações: na primeira, 

o indivíduo se move no sentido de que os demais se alinhem à sua conduta e seu engenho, ou 

seja, seus movimentos são opressores. Na segunda situação, ao invés do indivíduo se esforçar 

                                                 
199 SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposição 31, Escólio. 
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para que a inclinação dos demais se alinhe a sua, o indivíduo se esforça para que suas ações se 

alinhem àquilo que apraz aos demais e, se agora suas ações (ou não ações) não podem ser 

diretamente tomadas como opressoras, podem certamente ser atribuídas ao desejo de se 

glorificar e ser estimado por estes outros. E, também como expresso na passagem, nesse 

esforço por mais poder, nas duas situações em que a ambição se estabelece, o vencedor de 

uma determinada contenda tem em vista muito menos um benefício ou a conquista de algo 

útil para si próprio, e muito mais uma satisfação com o mal do outro ou a glorificação a partir 

da adesão dos demais ao proceder do seu engenho. 

 Retomando aquilo que havia ficado pendente na nota 18 deste trabalho, segundo o 

autor de Indignation: Spinoza on Desire to Revolt200, o que podemos extrair dos argumentos 

utilizados por Spinoza no estabelecimento da relação entre esses afetos que estamos 

abordando e a condição política do homem (que, como reiteradamente vimos no conteúdo 

aqui dissertado, está necessariamente submetida aos afetos) aponta para a existência de um 

ciclo inevitável e necessário de paixões. Indo da pena à inveja e da ambição por glória à 

ambição por opressão (e também inversamente), estabelecem-se pares de afetos, onde a pena 

e a ambição por glória subjazem a "sociabilidade" humana, enquanto a inveja e a ambição por 

opressão subjazem a "insociabilidade humana". E é exatamente por conta da flutuação passiva 

e extremamente contraditória entre essas paixões que o estado de natureza é intolerável para 

os homens e os mobiliza (imaginativamente, passivamente) no sentido da resistência e do 

esforço por escapar dessas condições servis201. 

 Com o intuito de passarmos da observação dos afetos e da imitação afetiva que se 

referem à formação de um estado civil (e que, por se tratar de um esforço por escapar da 

submissão aos afetos, já denota um movimento de resistência do homem) à observação dos 

movimentos de resistência que são gerados no esforço próprio de todo indivíduo por escapar 

da opressão e dos estados de submissão impostos pelo domínio civil, vamos verificar agora 

duas outras passagens do Tratado Político: 

 

 Dado que os homens, como dissemos, se conduzem mais pelos afetos que 

pela razão, segue-se que não é por condução da razão, mas por algum afeto comum 

que a multidão se põe naturalmente de acordo e quer ser conduzida como que por 

                                                 
200 Cf. STOLZE, T. Indignation: Spinoza on Desire to Revolt, p. 4. 
201 Essa "flutuação passiva e contraditória entre essas paixões" que é própria no estado natural é o que Antonio 

Negri chama de "cenário antagonístico" (ver nota 21 deste trabalho). E a mobilização, o esforço do homem por 

sair dessas condições estruturais de servidão, ou seja, a expressão humana de sua existência e de sua resistência 

corrobora mais uma vez a posição de Negri quando propõe que essa flutuação passiva e contraditória entre essas 

paixões, ao invés de necessariamente permanecer propondo condições de isolamento e exiguidade, diante do 

"deslocamento do ser", promove movimentos constitutivos e agregadores das heteronomias (ver nota 24 deste 

trabalho).  
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uma só mente, ou seja, por uma esperança ou medo comuns, ou pelo desejo de 

vingar algum dano comum.202 

 

[...] deve ter-se em conta que pertence menos ao direito da cidade aquilo que 

provoca a indignação da maioria. É, com efeito, certo que os homens por inclinação 

da natureza conspiram, seja por causa de um medo comum, seja pelo desejo de 

vingar algum dano comumente sofrido. E uma vez que o direito da cidade se define 

pela potência da multidão, é certo que a potência e o direito da cidade diminuem na 

medida em que ela própria ofereça motivos para que vários conspirem.203 

  

 Em ambos os casos, seja com relação à saída do estado de natureza, seja com relação à 

resistência aos domínios opressores, o que naturalmente coaduna os homens é um medo ou 

esperança comum e o desejo de vingar um dano comum. Ou seja, esse movimento em que, 

baseados nos afetos em questão e nas dinâmicas de imitação afetiva, guiados pela natureza, os 

homens conspiram conjuntamente no sentido de escapar ou minimizar essa contrariedade 

afetiva abrupta própria dos estados de natureza, reaparece em outro momento do Tratado, só 

que agora não sob sua forma agregadora, cuja univocidade afetiva promove a união das 

mentes e a emergência de um domínio civil, mas sim sob sua forma "desagregadora"204, cuja 

disposição afetiva de um indivíduo ou de um grupo deles (como os servos e as mulheres) 

resiste tanto quanto pode ao domínio opressor e se esforça por repelir as medidas tirânicas de 

um determinado poder soberano estabelecido.  

 Entretanto, para que se saia de uma condição passiva e isolada, ou seja, para que os 

indivíduos que nos estados de natureza, amedrontados, se afastam e se opõe, intensificando 

assim sua submissão aos afetos, compartilhem um medo ou uma esperança comum e 

consigam identificar que sofrem um dano comum, é necessário (além da dinâmica da imitação 

afetiva) um afeto que se distingue estruturalmente daqueles que promovem estados de medo e 

solidão. E, diferentemente do medo e da esperança que, por si só, continuariam a promover 

condições de isolamento e contrariedade aos indivíduos, tal como fica explícito na segunda 

passagem (e, julgo eu, como fica implícito também na primeira) a indignação, devido à 

imitação afetiva que envolve, é um dos principais responsáveis por esse compartilhamento 

afetivo.  

 

  

                                                 
202 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VI, §1, G III 297. Destaques feitos por mim. 
203 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, §9, G III 288. Destaques feitos por mim. 
204 Aqui chamo desagregador o movimento dos indivíduos resistentes com relação ao domínio opressor que se 

abate contra eles. Se olharmos, entretanto, pelo ponto de vista da constituição e reivindicação natural e efetiva de 

um poder civil legítimo que é própria dos movimentos de resistência, chamar esses movimentos de resistência de 

desagregadores seria equivocado. 
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3.3 - A indignação e as revoltas como movimentos de resistência 

 

 Ao definir indignação (indignatio), afeto triste, passivo, assim como o medo, como 

sendo “o ódio por alguém que fez mal a um outro” 205, Spinoza afirma a indignação como 

sendo uma imitação dos afetos da vítima, daquele que está sendo oprimido206. O filósofo 

explica, ainda, que a indignação é uma relação entre três partes, uma parte opressora (que 

provoca um mal), uma parte oprimida (que sofre um mal) e uma parte espectadora (que 

observa e imita os afetos da parte oprimida); que a intensidade com que o espectador 

experimenta essa imitação afetiva e se indigna, ou, também, que a intensidade com que o 

amor do espectador pelo oprimido se traduz em ódio pelo opressor, depende do quanto o 

espectador imagina se assemelhar ao oprimido e do quão intenso o espectador imagina ser o 

afeto sofrido pelo oprimido207; e, finalmente, que a reação do espectador será ainda mais forte 

se a vitima for alguém que previamente já era amado208 por ele.  

 Portanto, mesmo que a sociedade em questão seja muito pequena, composta por 

apenas três indivíduos, podemos concluir que a indignação é, por natureza, um afeto 

propriamente social. A imitação afetiva, relação triádica que imaginativamente replica no 

espectador os afetos de alguém oprimido por um outro, e o caráter indireto do ódio, cuja 

diminuição de potência, cujo padecimento promovido no espectador, é proporcionado não 

diretamente, ou seja, é proporcionado apenas pela observação da diminuição da potência de 

alguém que o espectador reconhece como semelhante, justificam esse caráter social da 

indignação. 

 Tal como observamos anteriormente, se os indivíduos se mantivessem com medo 

apenas como indivíduos isolados, o tirano, mesmo tomando medidas que geram essas 

insatisfações isoladas, não teria maiores problemas na perpetuação de seu domínio e 

permaneceria seguro no poder. Contudo, voltando nossa observação para a última citação 

destacada acima, como o direito do estado, além de seu próprio poder relativo, se define pelo 

                                                 
205 SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Definição dos Afetos, 20 
206 Afirmação justificada pela remissão que o autor faz (Cf. . SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Definição dos 

Afetos, 20) à SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposição 27, Corolário 1, e à SPINOZA, B. Ética, Terceira 

Parte, Proposição 22, Escólio. 
207 Cf. SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposição 23, Demonstração. O que pretendo ressaltar desta 

demonstração é a relação que a imitação afetiva tem com o quão intenso o espectador imagina ser o afeto sofrido 

pelo oprimido: "Portanto (pela prop. 20), quem imagina que a coisa que odeia é afetada de tristeza, será, 

inversamente, afetado de alegria, num grau que será tanto maior quanto for a tristeza com a qual imagina ser a 

coisa afetada."  
208 Cf. STOLZE, T. Indignation: Spinoza on Desire to Revolt, p. 8 (ver nota 9 deste artigo).   
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poder da multidão, o poder do estado, e, portanto, seu direito, diminui à medida que o número 

de sedições (seditiones)209 aumenta.  

 Nesse mesmo sentido, no intuito de promover sua autopreservação, é contrário ao 

direito do estado fazer qualquer coisa que possa incitar uma indignação geral, porque a 

promoção de medidas e leis que causam horror aos homens podem promover também uma 

imitação afetiva entre eles, onde os indivíduos oprimidos reconheçam como dano comum, 

como inimigo comum, o próprio domínio civil estabelecido e se esforçarão tanto quanto 

podem por minimizar seus estado de submissão ou até mesmo destruir210 o opressor.   

 É por esse motivo que os domínios estabelecidos se esforçam para impedir que ocorra 

essa imitação afetiva entre os indivíduos amedrontados. É também pelo mesmo motivo, ou 

seja, é exatamente porque os indivíduos dominados e mantidos em condições de isolamento 

não se contrapõem aos poderes soberanos, que os domínios civis se esforçam ao máximo para 

induzir e manter os indivíduos em condições de solidão. E, é exatamente “porque nenhum 

deles na solidão tem força para se defender e obter as coisas necessárias a vida”211 que esse 

estado de isolamento é tomado como sendo um claro exemplo do estado de natureza212. Desta 

maneira, a sociedade se aproximaria como que de uma morte civil, em que cada pessoa 

perdeu toda sua esperança e se tornou completamente apática.  

 Instalado esse estado de apatia civil, mais uma vez a experiência mostrou que mesmo 

o mais astuto dos tiranos em algum momento se excede e seus desmandos se tornam grandes 

demais para continuarem escondidos. E então, quando os sujeitos tomam conhecimento dos 

excessos do tirano e começam a falar sobre eles, os medos de seus semelhantes e amados são 

compartilhados, o medo se transforma, a indignação necessariamente surge e resultará numa 

transformação radical da situação tão logo cada pessoa tome conhecimento (imaginativamente 

falando) de que seus semelhantes estão indignados também.  

 Deparamo-nos aqui com a situação em que a indignação como que catalisa o medo e 

gera um tipo de contágio afetivo. Cada sujeito como que rompe com a barreira de solidão 

                                                 
209 Ver nota 169 deste trabalho. 
210 SPINOZA, B. Ética, Quarta Parte, Proposição 45. 
211 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VI, §1 G III 297. 
212 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VI, §4. G III 298. Referindo-se à estabilidade do estado Turco, 

que se contrapunha às frequentes sedições observadas em regimes populares e democráticos, Spinoza afirma: 

"Mas se a servidão, a barbárie e o isolamento se devem apelidar de paz, então não há nada mais miserável para 

os homens que a paz." A servidão, a barbárie e o isolamento são disposições próprias dos estados de natureza, 

próprias de estados tão miseráveis para a condição humana que envolvem a corrupção daquilo que torna possível 

conceber o direito e a potência do homem, que é a vida em sociedade. Ver também STOLZE, T. Indignation: 

Spinoza on Desire to Revolt, p. 8. 
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imposta e, a partir da imitação dos afetos dos seus reconhecidos semelhantes, abre a 

possibilidade de uma revolta coletiva contra as regras que os oprimem.  

 A indignação comum é um movimento de resistência com relação à opressão e à 

submissão que, além de ser ontologicamente constitutiva213 de qualquer estado, mesmo que 

não vise214 ou derrube o poder soberano vigente, assume uma função regulativa215 desse 

poder, pois que obriga seus governantes a buscarem mais segurança para restabelecerem seu 

domínio. Ou seja, como o homem é um animal social, ao passo que imitação afetiva está na 

base da essência mesma do homem, está na constituição de seu devir, por sua vez a 

indignação, enquanto afeto social, é o que permite a singularização, ou melhor, a formação de 

um indivíduo mais complexo, seja no sentido da formação de um estado (multidão), seja na 

formação de movimentos de resistência (grupos de indivíduos oprimidos e, portanto, 

revoltosos). 

 Essas funções regulativa e constitutiva da indignação, dos movimentos de resistência e 

das sedições são distintas, porém inseparáveis. Isso porque toda transição política, seja se 

referindo à constituição do estado civil, seja se referindo à sua dissolução, ou ainda seja 

devido à fluidez de seus movimentos autoregulativos, nasce de um estado de natureza mais ou 

menos estável. Para Spinoza, o estado de natureza seria um momento, durante um continuo 

processo pelo qual cada estado produz, reproduz, e se esforça para se auto-regular. 

 Em tempo, exponho aqui um ponto que pode estar obscuro nessa explicação de 

Spinoza: como verificamos mais acima, e sempre que necessário percorrendo a obra 

spinozana, a experiência nos revela que é próprio da natureza do homem viver em sociedade e 

que isso se dá porque, mesmo sendo preponderantemente imaginativos e mais dados às 

paixões do que a razão, os homens encontram na formação social mais facilidade e segurança 

para manterem sua vida, sua potência. Ou seja, a indignação que promove a saída das 

condições de isolamento e que os constitui enquanto sociedade, que é responsável pelo caráter 

tanto regulativo quanto constitutivo da sociedade, seria, então, útil, seria boa.  

 Entretanto é relevante atentarmos para o fato de que, como a indignação é um ódio 

interpessoal e como esse ódio nos encorajaria a oprimir e até mesmo destruirmos aquele que 

odiamos, a indignação não pode ser considerada boa nem por seu aspecto intrínseco nem por 

                                                 
213 Função implicada, por exemplo, em ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo IV, §1. G III 291-292. 
214 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo VI, §2. G III 297-298. 
215 Função exposta em ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, §9. G III 288. 
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seu aspecto instrumental216. Além disso, Spinoza já havia proposto que “o ódio nunca pode 

ser bom”217 e que, portanto “a indignação [...] é necessariamente má.”218  

 Tal como propõe Spinoza em sua Ética, a indignação é um ódio e o ódio é sempre uma 

diminuição de potência, um afeto triste. Sendo assim, cabe a pergunta: Se o ódio é sempre 

passivo e, portanto, um padecimento, por que o ódio compartilhado não seria uma diminuição 

coletiva de potência, um padecimento comum dos indignados e revoltosos, que viesse 

inclusive a fortalecer o poder soberano? Como um ódio pode ser um afeto constitutivo e 

regulativo de todo estado civil? 

 Às vezes percebemos que nossa indignação parece não interferir em nada no que se 

refere a uma regulação social. Quantas vezes já nos indignamos com algo e a situação social 

aparente permaneceu a mesma? Esse pode ser um exemplo onde notamos mais nitidamente o 

caráter triste da indignação, já que o sentimento do seu lado positivo, alegre, de favorecimento 

de sua potência e esforço, seria aparentemente nulo. Mas, às vezes, considerando um 

movimento de indignação e resistência socialmente expressivo, a diminuição da potência e o 

desfavorecimento do esforço em perseverar dos homens indignados acabam por gerar 

mudanças profundas nas instituições do domínio civil estabelecido, de modo que, talvez, 

nesse rearranjo social, as condições do indivíduos que se encontravam oprimidos melhorem 

(no sentido da utilidade, da felicidade).  

 Mas o ponto de vista que quero privilegiar nessa dinâmica, e que me parece uma 

postura ajustada com a teoria de Spinoza, é que mesmo a indignação sempre sendo um tipo de 

ódio, um afeto triste e, de fato, envolver sempre um padecimento dos indivíduos assim 

afetados, como entre dois males nós tendemos ao menor, ou seja, como entre dois males o 

indivíduo tende àquele que se apresenta para ele, ainda que passionalmente, como menos 

danoso ou menos dificultador de seu esforço em perseverar, podemos extrair que a indignação 

e suas funções constitutiva e regulativa se apresentam e podem ser consideradas, ainda que 

somente pelo delicado aspecto do “menos mal”, como útil, boa. Isso porque a indignação e as 

revoltas desencadeadas a partir dela representam uma atividade de resistência com relação a 

um mal maior, a um mal caracterizado pela condição de isolamento do individuo, a um tipo 

                                                 
216 Cf. STOLZE, T. Indignation: Spinoza on Desire to Revolt, p. 11. O autor deste artigo chama a atenção para o 

fato de que, segundo SPINOZA, B. Ética, Parte IV, Proposição 54, Escólio, alguns afetos, como a humildade, o 

arrependimento, o medo e a esperança, seriam intrinsecamente tristes, passivos, mas que, como os homens não 

se guiam segundo os desígnios da razão, trazem ao homem mais vantagens do que desvantagens. O que não é o 

caso da indignação.  
217 SPINOZA, B. Ética, Quarta Parte, Proposição 45.  
218 SPINOZA, B. Ética, Quarta Parte, Proposição 51, Escólio. 
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de estado de natureza condicionado pelos domínios opressores, onde cada um tem seu direito 

natural definido por seu esforço isolado.  

 Nesse sentido, mesmo a indignação sendo um ódio, ela desempenha seu caráter 

constitutivo e regulativo de todo estado civil porque, como uma atividade de resistência 

expressada por uma revolta civil que se esforça por sair das condições de opressão impostas 

pelo domínio estabelecido, ela promove rearranjos afetivos e institucionais que podem fazer 

com que o tirano melhor administre o medo e a esperança ou ainda, em situações limites, 

podem promover a reconfiguração completa de um determinado estado civil. 

 Além do mais, é importante chamar a atenção para o fato de que, apesar de ser, sem 

dúvida, extremamente relevante para o trato da questão, a indignação é apenas mais um dos 

afetos envolvidos nos movimentos constitutivos e regulativos de um determinado poder civil. 

Retomando as considerações que fizemos acerca da comiseração, na tentativa de estabelecer 

uma contrapartida ao "esforço por destruir" desprendido pelo ódio intrínseco à indignação, 

podemos ressaltar o afeto da benevolência (benevolentia). 

 A benevolência é definida como sendo "o desejo de fazer bem àquele por quem temos 

comiseração"219. A comiseração, tal como vimos, é a uma tristeza acompanhada da ideia de 

um mal que se abate sobre alguém que imaginamos ser nosso semelhante. Daí que, se por um 

lado a indignação envolve um ódio por aquele que causou um mal à esse que imaginamos 

como sendo nosso semelhante e envolve também um desejo por destruí-lo, por outro, pela 

mesma dinâmica de imitação afetiva, a benevolência envolve um apetite, uma vontade de 

fazer o bem por aquele que sentimos comiseração (ou, caso a comiseração seja habitual, o 

amor por aquele que sentimos misericórdia). 

 É verdade que a benevolência envolve uma tristeza, afinal de contas há envolvida 

nesse afeto, indiretamente, por via da comiseração, a ideia de um mal. No entanto, além do 

fato de nem toda tristeza necessariamente envolver um ódio220, a benevolência explicita como 

mesmo a partir de uma situação triste, passiva, servil, a atividade de resistência, o esforço 

próprio do homem por sair e evitar as tristezas, pode, a partir deste esforço próprio de todo 

indivíduo e de toda multidão, estabelecer uma contrapartida a esse afeto de tristeza que há na 

comiseração por alguém ao envolver também o apetite por fazer o bem para seus semelhantes. 

                                                 
219 SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Definição dos Afetos, 35. 
220 A tristeza (Cf. SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Definição dos Afetos, 3) "é a passagem do homem de uma 

perfeição maior para uma menor" ou seja, é o sentimento oriundo da experiência de uma diminuição de potência. 

Já o ódio é também uma tristeza, no entanto, como ele é acompanhado de uma causa exterior (Cf. SPINOZA, B. 

Ética, Terceira Parte, Definição dos Afetos, 7), e dado que a potência do individuo é sempre  um esforço por 

conquistar estados mais ativos, menos servis, o ódio envolve um esforço por destruir a causa daquele mal, causa 

esta que acompanha a tristeza envolvida. Sobre, mais especificamente, a tristeza da comiseração não envolver 

um ódio ver também SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Proposição 27, Corolário 2.  
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A indignação inicia e catalisa o compartilhamento do medo dos indivíduos e desencadeia o 

processo de resistência civil enquanto a benevolência integra afetivamente os indivíduos, 

afirma um reconhecimento, entre semelhantes, contra um dano comum, contra um domínio 

opressor comum. 

 Como verificamos, a atividade de resistência, seja sob sua visada ontológica, seja sob 

sua visada psicológica, e, agora, seja sob sua visada política, é a essência, é a potência mesma 

da coisa, cujo conatus se constitui na prática e de acordos com as afecções presentes. Na 

realidade (na substância), existir é resistir. No pensamento (e, tendo e vista que "A ordem e a 

conexão da ideias é o mesmo que a ordem e a conexão das coisas"221, também no corpo), a 

imaginação, considerada por si só, não envolve nada de negativo, sendo ao contrário, uma 

atividade de resistência na mente, um esforço por formar noções mais e mais comuns e 

adequadas.  

 E, por fim, no campo político (através, por exemplo, dos afetos de indignação e 

benevolência que, por sua vez, envolvem uma dinâmica de imitação afetiva), as revoltas, as 

insurreições contra poderes opressores, dizem respeito à formação de um poder, de uma 

potência e de um direito comuns, uma atividade de resistência da multitudo, cujo conatus se 

esforça sempre, tanto quanto pode, por se livrar das condições de servidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221 SPINOZA, B. Ética, Segunda Parte, Proposição 7. 
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4 - LEGITIMIDADE E CORRUPÇÃO DOS REGIMES  

 

 

4.1 - A legitimidade do poder do estado 

 

 Na sua investigação acerca do "fim último e mais elevado que uma sociedade pode ter 

em vista"222, ao propor que o homem e os estados civis mais livres, que estão maximamente 

sob sua própria jurisdição, são aqueles que maximamente se guiam pelo que a razão 

prescreve, Spinoza distingue duas formas com que se dá o trato da coisa pública. Seja com 

relação ao cultivo de campos, seja com relação à capacidade de resistência, seja com relação à 

emissão de juízos, ou ainda, seja com relação à administração e cuidado com a coisa pública, 

tudo isto pode ser conduzido segundo o direito ou segundo a melhor maneira223. 

 A melhor maneira de conduzir essas atividades mencionadas acima, é claro, refere-se à 

maneira da razão. Se os homens e os estados que estão maximamente sob sua própria 

jurisdição são aqueles que se guiam segundo os desígnios da razão, então a melhor regra de 

condução da vida, a regra que proporciona as melhores condições para a natureza humana é 

aquela que é prescrita pela razão. Dizendo, então, de outro modo, investigar o fim último e 

mais elevado do estado é investigar qual a melhor maneira de se administrar um estado e, com 

base no que a experiência revelou, tratar de qual a melhor situação para ele. 

 De fato, ao longo do Tratado Teológico-Político e do  Tratado Político, Spinoza 

afirma224 que a teoria política que está sendo proposta, bem como suas prescrições, estão 

direcionadas a estados que reiteradamente afirmam em sua máxima consideração e finalidade 

a paz e a segurança de sua multidão. Diferentemente da prática dos políticos que procuram 

precaver-se da malícia humana por meio de medidas que homens mais dominados pelo medo 

do que guiados pela razão costumam usar225, ou, o que é o mesmo, diferentemente da prática 

daqueles cujo exercício de poder costuma ser opressor, a prática política demandada pela 

teoria política em questão, no sentido da administração segundo a melhor maneira, é aquela 

que em algum nível mantém em sua conta a utilidade de seus indivíduos. 

 É um movimento muito interessante. É como se o Tratado Político estivesse para os 

estados civis assim com a Ética está para os homens. Ou seja, tanto em uma obra quanto na 

                                                 
222 SPINOZA, B. Obra Completa II, - Correspondência completa e vida. 1ª edição, São Paulo, Perspectiva, 

2014. p. 299-300, Carta 84, G IV 335-336. Refere-se ao mote do Capítulo V do Tratado Político. 
223 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo V, §1, G III 294-295.  
224 ESPINOSA, B. Tratado Teológico-Político, capítulo XVI, p. 241, G III 194-195. 
225 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo I, §2, G III 273-274.  
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outra, a partir do conhecimento de que a condição geral de todos os indivíduos é uma 

condição de existência enquanto resistência, de constante esforço por não sucumbir ao 

domínio dos afetos, o intento é de mostrar como é possível fundamentarmos indivíduos éticos 

e políticos, o intento é de revelar como (a partir da determinação e imanência com que as 

coisas se dão a natureza) podemos acessar aquilo que, sem nos abstermos da realidade, sem 

prescindirmos daquilo que é de direito, se apresenta como sendo a melhor maneira de 

conduzirmos a vida e o estado.  

 Em ambas as obras a razão, a melhor maneira, não interdita o direito, na verdade a 

razão, que podemos aqui traduzir pela melhor maneira, na medida em que aumenta a 

capacidade com que os indivíduos resistem e se expandem, potencializa o direito. E é com 

base na legitimidade da razão (que, por definição, diz respeito àquilo que atende 

perfeitamente à natureza humana), é pelo fato da razão revelar e legitimar a melhor maneira 

de se conduzir a vida e o estado que se desenvolve o caráter prescritivo226 do Tratado 

Político. A partir dos desígnios da razão e do que corrobora a experiência retira-se a receita 

que irá, ao longo do livro, prescrever, desde o número e a proporção com que os ministérios e 

instituições auxiliares dos poderes soberanos devem ser instituídos, até, como vimos na seção 

2.3 deste trabalho, quais classes de indivíduos devem ou não configurar os quadros civis.  

  A receita para encontrarmos a melhor situação para cada estado é simples: basta 

investigarmos qual é a finalidade do poder civil estabelecido. Se, por um lado, os indivíduos 

que estão sob o jugo de um determinado poder civil não vivem em concórdia e os seus 

direitos (e sua potência) não encontram nenhuma estabilidade e não se mantêm inviolados, 

quer dizer, se a finalidade de um determinado estado é opressora e não está voltada para a 

potencialização dos esforços individuais (que traduz-se na potencialização da potência da 

multidão), então claramente nota-se que a situação e maneira com que este estado conduz seus 

negócios não é a melhor.  

 Se, por outro lado, a finalidade do poder soberano em questão for a paz e a segurança 

da vida, se sua finalidade tem em vista, não apenas "a circulação do sangue e outras coisas 

que são comuns a todos os animais", mas principalmente "a verdadeira virtude e vida da 

mente"227 dos homens, então encontramos neste a melhor situação para o estado. 

                                                 
226 Aqui minha interpretação difere, por exemplo, da interpretação de Georg Geismann (Cf. GEISMANN, Georg. 

Spinoza--Beyond Hobbes and Rousseau; Journal of the History of Ideas, University of Pennsylvania Press Vol. 

52, No. 1, pp. 35-53, Jan. - Mar., 1991), para quem o Tratado Político é apenas uma espécie de tratado 

descritivo, uma forma de sociologia avant la lettre, o que marcaria a diferença de Spinoza em relação à filosofia 

política de Hobbes e de Rousseau, aproximando-o mais de Maquiavel. 
227 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo V, §5, G III 296.  
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 Ainda sobre a melhor situação para o estado, que é aquela "onde os homens passam a 

vida em concórdia e onde os direitos se conservam [maximamente] inviolados", e sobre a sua 

finalidade, que "não é nenhuma outra senão a paz e a segurança da vida"228, vejamos agora 

mais um trecho do Tratado. 

 

Deve, no entanto, notar-se que o estado que eu disse ser instituído para este fim é, no 

meu entender, aquele que a multidão livre institui, não aquele que se adquire sobre a 

multidão por direito de guerra. Porque a multidão livre conduz-se mais pela 

esperança que pelo medo, ao passo que uma multidão subjugada conduz-se mais 

pelo medo que pela esperança: aquela procura cultivar a vida, esta procura somente 

evitar a morte; aquela, sublinho, procura viver para si, esta é obrigada a ser do 

vencedor, e daí dizermos que esta é serva e aquela é livre. Assim, o fim do estado de 

que alguém se apodera por direito de guerra é dominar e ter servos em vez de 

súditos. E embora entre o estado que é criado pela multidão livre e aquele que é 

adquirido por direito de guerra, se atendermos genericamente ao direito de cada um, 

não haja nenhuma diferença essencial, contudo, quer o fim, como já mostramos, 

quer os meios com os quais cada um deles se deve conservar têm enormes 

diferenças.229 

 

 Aqui não teremos condições de adentrar as questões mais próprias ao direito de guerra. 

No entanto, podemos utilizar a passagem e a contraposição entre as características de uma 

multidão livre e de uma multidão subjugada para iluminar alguns aspectos sobre a melhor 

maneira de administrar o estado. 

  Logo no início, Spinoza afirma que um estado cujo fim é a paz e a segurança de seus 

indivíduos é aquele que é constituído por uma multidão livre. Além de essa afirmação 

demonstrar o cunho eminentemente democrático de toda teoria política spinozana, já que 

propõe que, para que todo e qualquer domínio civil venha a aderir à tal finalidade, é 

necessário que os indivíduos que o constituem tenham assim se configurado maximamente 

por si sós, e não por algum poder opressor e obsediante, ela também revela que a melhor 

maneira, a maneira mais legítima de se conduzir os negócios públicos, depende diretamente 

dessa liberdade individual e comum. 

 Mas o mais curioso é que, logo em seguida na citação, Spinoza envolve na liberdade, 

entrelaça com a racionalidade das disposições civis, dois afetos declaradamente passivos, que 

são os afetos de medo e esperança. Reparemos que, corroborando o fato de que os indivíduos 

nunca estão exaustivamente sob jurisdição de si próprios, nunca são exaustivamente livres, 

mas, no limite, maximamente livres, mesmo aqueles que podem ser considerados 

politicamente (na prática) como estando sob jurisdição de si próprios mantêm, dado sua 

                                                 
228 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo V, §2, G III 295. 
229 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo V, §6, G III 296-297. Reparemos a relação direta que há entre os 

domínios e a servidão daqueles sobre quem o domínio se abate. 



93 

 

condição modal e determinada, sempre algum grau de servidão, sempre algum grau de 

submissão, sempre algum grau de sua potência voltado, não para a expansão e para a virtude, 

mas sim para a resistência. 

 Portanto, na prática, uma multidão que pode ser chamada de livre é aquela que se guia 

preponderantemente pela esperança, e a caracterização da liberdade política que afirma mais a 

esperança que o medo revela que nem mesmo essa multidão livre, preponderantemente 

esperançosa, está isenta230 de, por vezes, ficar submetida aos afetos e de padecer devido à 

inoculação e manipulação de afetos tristes pelo estado civil. 

 No esforço por sair dos estados de solidão e medo, condições estas que impõem aos 

indivíduos situações inóspitas e dificultadoras da sua resistência e da perseverança em seu ser, 

mesmo a esperança231 (spes) sendo um afeto passivo, que envolve uma dúvida, o seu caráter 

alegre (ainda que instável) propõe uma mudança na forma de considerar as coisas que é 

benéfica, alegre e, ainda que passivamente, é útil para a consecução de uma melhor situação 

para a multidão e, por extensão, para o estado de uma forma geral.  

 Nesse sentido, ainda sobre a citação destacada, ao invés de o indivíduo viver evitando 

e temendo a morte, ele viverá alegremente e ocupado com o cultivo da vida. Ao invés de estar 

fadado a ser do vencedor, ou seja, ser servo, o indivíduo procura viver para si (e, como já 

abordamos anteriormente neste trabalho, agir no sentido da sua própria utilidade é agir no 

sentido da utilidade da sua comunidade) e, por isso, pode dizer-se dele ser livre. Se vimos que 

a maneira mais legitima de se conduzir uma multidão é aderindo aos prescritos da razão, na 

prática, por sua vez, a melhor maneira e a forma mais legitima com que se pode conduzir uma 

multidão é através da esperança. 

 Ora, qual seria a utilidade de se diferenciar o proceder daquilo que se apresenta como 

sendo "a melhor maneira" daquilo que se apresenta como sendo "de direito", ou, mais 

abrangentemente, qual seria a utilidade de uma teoria política, se a experiência política 

humana fosse preponderantemente baseada na razão e na esperança, ou seja, se a nossa 

experiência civil já seguisse a melhor maneira e tivesse em conta a finalidade mais elevada do 

estado?  

 É isso também muito interessante: se, por um lado, ao longo do Tratado Político, 

Spinoza afirma que a teoria política que está sendo proposta, para que seja útil, está 

                                                 
230 Cf. SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Definições do Afetos, 13. "Segue-se, dessas definições [de medo e 

esperança], que não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. Com efeito, supõe-se que quem está 

apegado à esperança, e tem dúvida sobre a realização de uma coisa, imagina algo que exclui a existência da coisa 

futura e, portanto, dessa maneira, entristece." 
231 Cf. SPINOZA, B. Ética, Terceira Parte, Definições do Afetos, 12. 
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direcionada a estados que reiteradamente afirmam em sua máxima consideração à paz e à 

segurança da multidão que o constitui, por outro lado, a teoria política em questão não 

somente não abandona aquilo que se dá e conduz meramente segundo o direito, mas faz-se 

ainda mais necessária para estes estados, pois que, ainda que restritos ao aspecto da 

resistência e não da expansão de seu direito e potência, o que se afirma segundo o direito, se 

afirma e expressa segundo uma atividade, segundo uma positividade232. 

 Tal como muito já insistimos (e a forma com Spinoza descreve o proceder dos 

políticos no início do Tratado Político não nos deixa mentir233) a constituição e a condução 

dos indivíduos e dos estados civis, além de estarem necessariamente submetidas aos afetos, 

recorrentemente envolvem relações de puro domínio, envolvem afetos mobilizados por 

indivíduos e estados submetidos pelo medo e guiado pelas superstições. Quer dizer, bem 

longe daquilo que seria ou se aproximaria das melhores maneiras (pela razão e pela 

esperança), bem distante da aderência aos fins mais elevados a que um poder soberano pode 

ter em vista, o que a experiência política humana revela é que os domínios civis, desde 

sempre, administram seus negócios e conduzem a multidão segundo o direito. 

 Sobre a condução dos negócios e da vida (cultivo de campos, capacidade de 

resistência, emissão de juízos, administração e cuidado com a coisa pública), tal como revela 

a contraposição entre a melhor maneira e a maneira que se dá segundo o direito, tudo aquilo 

que enquanto considerado como não estando sob jurisdição de si próprio (não estando livre, 

não sendo racional) ou enquanto considerado como não sendo movido por um afeto alegre 

(não sendo dotado de esperança) refere-se à maneira que se dá segundo o direito. Dado que 

para encontrarmos a maneira com que se guiam os indivíduos e estados basta que saibamos 

que finalidade estes indivíduos e estados têm em vista, diz-se que um determinado indivíduo 

ou domínio civil constitui-se e regula-se segundo o direito, e não segundo a melhor maneira, 

quando sua finalidade não é a paz, a segurança, a concórdia e a manutenção dos direitos de 

seus constituintes.  

                                                 
232 Essa dinâmica é a mesma que encontramos no tratamento dado ao proêmio do Tratado da Reforma da 

Inteligência, na seção 2.2 deste trabalho. A emenda do intelecto faz-se necessária quando a constituição mental 

de um determinado indivíduo envolve uma passividade, exiguidade, infantilidade e ainda toma os bens 

ordinários como bens supremos. No entanto, essa emenda se dá enquanto se vive e a partir daquilo que há de 

afirmação e positividade na própria constituição do indivíduo. Da mesma forma, a teoria política posta em 

prática aqui faz-se necessária quando a constituição de uma determinada multidão envolve uma passividade, uma 

submissão, um domínio. No entanto, o atingimento de uma melhor situação e a visada de uma melhor finalidade 

para o estado se dá na experiência e na prática política e a partir daquilo que há de direito, daquilo que há de 

atividade de resistência na constituição do domínio. 
233 Ver nota 221 deste trabalho. 
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 Ainda que todo indivíduo e estado sempre seja um esforço no sentido de melhores 

condições e da manutenção do seu direito, também como já abordamos, não estando sob 

jurisdição de si próprio ou não sendo guiados por afetos alegres, estes acabam lutando por sua 

servidão com sendo por sua liberdade e põem-se a exercer sobre seus constituintes forças e 

poderes que, ao invés de conduzirem ao fim à que se esforçam todas as coisas, promovem 

estados de passividade, submissão e solidão. Se a finalidade de um determinado estado é 

opressora e não tem em vista a potencialização dos esforços individuais (a potencialização da 

potência da multidão), então, novamente, nota-se que a situação e maneira com que este 

estado conduz seus negócios não é a melhor e deve ser evitada.  

 No entanto temos de reparar que, assim como a imaginação, assim como os afetos 

passivos, assim como toda atividade de resistência, aquilo que se dá na política segundo o 

direito também se dá por determinação natural e, enquanto considerada somente por seu 

esforço próprio, em nada pode ser dita ilegítima. Se um determinado domínio civil não é 

capaz de conduzir seus negócios da melhor maneira, ao conduzi-los segundo o direito o faz 

porque este domínio está, por sua vez, também sendo dominado, também sendo submetido 

por outros poderes que determinam seus caráter opressivo. 

 Voltando à citação destacada na página 92 deste trabalho, Spinoza afirma: "Assim, o 

fim do estado de que alguém se apodera por direito de guerra é dominar e ter servos em vez 

de súditos." O que se afirma é que, se um determinado estado é constituído segundo um 

direito qualquer que não aquele que uma multidão livre institui, ou seja, que não aquele em 

que os indivíduos que estão sob jurisdição de si próprios instituem, a finalidade de poder 

soberano instituído é de dominar e, como não conduz seus negócios segundo a melhor 

maneira, de manter servos e não súditos. 

 É verdade que, na citação, Spinoza refere-se apenas ao direito de guerra. Mas, 

sobretudo a partir da distinção entre o súdito e servo, distinção essa que revela também uma 

distinção afetiva e jurídica que há entre os indivíduos de acordo com a maneira com que o 

poder (direito) soberano se relaciona com eles, podemos afirmar que, mesmo não sendo por 

direito de guerra, qualquer direito civil que se constitua que não seja por uma multidão livre 

(ou esperançosa) estabelece com seus com seus comuns, não propriamente uma relação 

política, civil, mas sim uma relação de domínio, uma relação opressora. Resumidamente, o 

que se propõe é que, não sendo instituída e mantida por uma multidão livre, o poder soberano 

que se estabelece é um domínio que, por ser opressor, induz seus súditos a condições de 

servidão. 
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 Para esclarecer melhor a distinção que há entre os servos e os súditos na teoria 

spinozana vejamos o que diz o Tratado Teológico-Político: 

 

 Se o fim da ação não é a utilidade de quem a pratica, mas daquele que a 

ordena, então o que a pratica é escravo e inútil a si próprio; porém, num regime 

político e num Estado em que a lei suprema é o bem-estar de todo o povo e não 

daquele que manda, quem obedece em tudo à autoridade não deve considerar-se 

escravo e inútil a si mesmo, mas apenas súdito.234 

 

 O que vemos é que, dependendo da finalidade do estado, dependendo da maneira com 

que se dá o exercício de poder em um determinado estado civil (se é segundo a melhor 

maneira ou se é segundo o direito), distinguem-se duas formas de obediência, duas formas 

diferentes de se relacionar com o poder soberano. Uma forma diz respeito à obediência no 

sentido da utilidade alheia e cuja situação de servidão e submissão com relação ao domínio 

civil (que se dá segundo o direito) é protagonizada pela figura do servo. A outra diz respeito à 

obediência, ao assentimento com relação às leis, no sentido da utilidade individual e civil, 

cuja relação com o poder civil estabelecido (que se dá segundo a melhor maneira) é 

protagonizada pelo súdito.  

 Sobre a primeira forma, toda vez que a obediência do indivíduo está voltada para um 

domínio civil cujas leis não tenham em vistas a paz, a concórdia e o favorecimento dos 

direitos individuais, ou seja, toda vez que um indivíduo é coagido, obrigado a obedecer a leis 

opressoras, então essa obediência implica em servidão. Sobre a segunda forma, toda vez que a 

obediência do indivíduo está voltada para um poder soberano cuja lei suprema é o bem-estar 

de todos, ou seja, toda vez que ela está voltada para um poder civil que tem em vista a paz, 

concórdia e a estabilidade dos direitos e potência individuais, então tal obediência se traduz 

em utilidade para eles mesmos e, na medida em que tais indivíduos assentem às leis civis e 

não estão apenas dominados por elas, estes indivíduos não podem ser considerados escravos, 

mas sim súditos.  

 Spinoza define a obediência como sendo "a vontade constante de cumprir aquilo que é 

bom segundo o direito e que, segundo o decreto comum, deve fazer-se"235. No entanto, 

quando um determinado estado está configurado de tal maneira que maximamente 

proporciona aos seus súditos condições que favorecem as suas potências individuais, a própria 

noção de obediência é colocada à prova, pois que um estado com tal finalidade e situação é 

aquele em que os indivíduos estão maximamente sob sua própria jurisdição e, dado que a 

                                                 
234 ESPINOSA, B. Tratado Teológico-Político, capítulo XVI, p. 241, G III 194-195.  
235 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §19, G III 282-283. 
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liberdade humana não consiste na licença do apetite, portanto, "não podemos, a não ser muito 

impropriamente, chamar obediência à vida racional (...)"236.  

 Ainda que terminologicamente se mantenha para ambos os casos o uso da palavra 

"obediência", distingue-se claramente aqui o movimento político realizado quando da 

obediência que visa a utilidade de um outro e quando da obediência que visa a sua própria 

utilidade e a utilidade comum. E, tal como a citação acima sugere, a obediência, então, estaria 

mais propriamente ligada ao cumprimento, segundo o direito, de um dever definido pelo 

exercício do domínio civil, enquanto o assentimento à lei comum por parte do súdito está 

ligado, não à obediência, mas ao atendimento das determinações próprias do indivíduo e de 

sua atividade de resistência e, portanto, ao cumprimento daquilo que prescreve a razão. 

Enquanto o servo237 é obrigado a obedecer, o súdito238 faz por ordem soberana aquilo que a 

razão prescreve e, portanto, aquilo que é mais útil para si e para seus comuns.    

 O que não podemos perder de vista é que essas contraposições que abordamos nesta 

seção, a saber, entre conduzir os negócios públicos segundo o direito e conduzi-los segundo a 

melhor maneira, entre a obediência (obrigação oriunda da coação por outro poder) que atende 

à utilidade de outrem e a obediência (expressão de uma atividade, assentimento afetivo, no 

mesmo sentido das convenções naturais) que atende a utilidade própria individual e da 

multidão, correspondem a estados e condições que, por serem moldados de acordo com os 

afetos e poderes presentes na prática política, não são fixos, rígidos, estáticos. 

 Como temos visto desde o início deste trabalho, tanto os homens como os estados, 

apesar de estarem preponderantemente submetidos aos afetos e se constituírem a partir do 

estabelecimento de um domínio, apesar sua condição ser reiteradamente de tipo infantil e 

envolverem estados de servidão, expressam uma certa potência, uma atividade de resistência, 

no sentido de melhores condições para a vida. Ou seja, os indivíduos e estado expressam 

sempre uma espécie de trama afetiva e jurídica onde, por vezes, são levados a obedecer 

segundo o direito e, enquanto considerados como estando submetidos aos afetos e à jurisdição 

de outrem, são ditos servos; e, por outras vezes, têm sua obediência calcada no assentimento a 

uma lei que se dá segundo a melhor maneira (e, portanto, lhes é útil) e, enquanto considerados 

com sendo guiados pela razão (ou pela esperança) e estando maximamente sob sua própria 

jurisdição, são ditos súditos. 

                                                 
236 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §4, G III 277. TP II, 20. 
237 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Teológico-Político, capítulo XVI, p. 242, G III 195. 
238 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Teológico-Político, capítulo XVI, p. 242, G III 195. 
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 Um estado só continuará conduzindo seus negócios da melhor maneira enquanto tiver 

com finalidade a paz, a segurança e a concórdia dos seus súditos. O assentimento que os 

súditos têm com relação às leis do estado só durará enquanto os súditos julgarem que estas 

leis são úteis para eles, enquanto sentirem que os afetos mobilizados pelo estado (se são mais 

alinhados ao medo que à esperança) favorecem sua potência e seu direito. Um estado só 

continuará conduzindo seus negócios segundo o direito, ou seja, sem ter em vista à finalidade 

mais elevada, enquanto os seus submetidos (que, tal como tratamos, apontará para o tipo 

servil) obedecerem às obrigações promulgadas pelo estado. A obediência destes indivíduos se 

manterá enquanto o poder que se abate sobre eles for capaz de sustentar seu domínio e bem 

administrar o medo e a esperança deles.  

 Contudo, mesmo que um determinado domínio civil alcance certa estabilidade (afetiva 

e jurídica) para o exercício de seu poder, para que seu domínio não desperte a indignação 

geral e promova sua autodestruição, não devem ser negligenciadas a paz, a segurança e a 

concórdia da multidão, o que incorreria em grave risco e na sua degeneração em tirania. A 

atividade de resistência individual e comum, os movimentos de resistência civil que se 

mobilizam contra domínios opressores, dados os princípios da resistência ontológica e política 

que já observamos, não cessarão de se esforçarem por melhores condições para suas vidas, até 

conseguirem ou até a sua morte. 

 

 

4.2 - Corrupção dos domínios civis  

 

 Assim como já havia sido mencionado na seção deste trabalho que trata da educação 

no estado civil, reaparece agora o tema da autodestruição, do movimento autodestrutivo em 

que os homens ou os estados podem recair. Da forma como foi conduzida a argumentação na 

referida seção, esse movimento autodestrutivo foi mencionado quando o imputei à prática de 

uma educação degenerada, e, mais abrangentemente, quando o imputei ao proceder que é 

próprio dos estados submissos e opressores, estados esses que, por postularem como fins em 

si mesmos as honras, o prazer sensual e as riquezas, produzem uma coletivização 

extremamente passiva que impõe aos seus súditos condições limite de medo e solidão, 

contrária àquela comunicabilidade própria do que é infinitamente bom. 
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 Esse mesmo movimento autodestrutivo, que aparece no Tratado Político sob as 

expressões "se alguém peca, peca contra si próprio"239, "autodestruiu-se"240, "está em falta 

para consigo, quer dizer, peca"241 e "mate a si mesmo"242, sobretudo aproveitando o campo 

semântico desta última expressão, remete-nos ao tema do suicídio, que, ainda que de forma 

reconhecidamente obscura, também foi abordado por Spinoza. Levando em conta que aqui 

neste trabalho assumimos a interpretação real ou naturalista243, que defende que determinado 

domínio civil é, segundo a teoria spinozana, efetivamente, um indivíduo, como podemos 

postular na teoria em questão um movimento de autodestruição, de pecado contra si próprio, 

de suicídio de um determinado estado civil, se, como sabemos, segundo a Ética, a potência de 

cada indivíduo e o seu esforço próprio em perseverar na existência não contém em si mesmos 

os limites, as causas da corrupção, de sua própria existência?  

 De fato, o filósofo nega que os suicídios envolvam, tal como comumente 

considerados, algum tipo de conflito interno244 (aos moldes dos movimentos acráticos) e que 

sejam desencadeados pela potência mesma de um determinado indivíduo. "Que o homem, 

entretanto, se esforce, pela necessidade de sua natureza, a não existir ou a adquirir outra forma 

é algo tão impossível quanto fazer que alguma coisa se faça do nada, como qualquer um, com 

um mínimo de reflexão, pode ver."245 

 Os suicídios tal como usualmente considerados, os movimentos que estamos 

chamando de autodestrutivos, as situações em que consideramos o indivíduo como 

representando um risco para si próprio, não são geradas pela necessidade da natureza da coisa, 

mas sim sempre por coações externas246. Nesse mesmo sentido, Spinoza afirma que o 

suicida247 é um indivíduo cuja extrema impotência e inteira submissão a afetos exteriores 

contrários a sua natureza lhes compele a negligenciar248 o que lhe é útil e a maximizar sua 

servidão até o limite último da sua existência. Entretanto, seja por uma coação explicitamente 

                                                 
239 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §18 e §21, G III 282 e 283.  
240 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo III, §3, G III 285.  
241 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo IV, §4, G III 292-293.  
242 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo IV, §6, G III 294.  
243 Ver nota 51 deste trabalho. 
244 Meu objetivo aqui não é dar conta da argumentação que elimina a chance desse conflito interno, mas apenas, 

baseando-me nas passagens referidas e nas que ainda me referirei, negar que o padecimento de um indivíduo, 

sob qualquer aspecto, possa ser gerado pelo indivíduo, pela sua definição e determinação mesma.  
245 SPINOZA, B. Ética, Quarta Parte, Proposição 20, Escólio. 
246 Cf. SPINOZA, B. Ética, Quarta Parte, Proposição 18, Escólio.  
247 Cf. SPINOZA, B. Ética, Quarta Parte, Proposição 20, Escólio  
248 Cf. ULYSSES, P. Acrasia, metamorfoses e o suicídio na Ética de Espinosa, p. 222. "“Negligenciar” sua 

utilidade própria não significa não a procurar, ou lhe ser indiferente, nem buscar seu oposto, o que para Espinosa 

“implica contradição”; o verbo não designa, pois, uma disposição para agir (a saber, a indiferença com relação a 

seu próprio bem estar ou, nos casos mais extremos, o desejo de se autodestruir) que possa ser explicada pela 

essência do indivíduo, mas apenas uma paixão da alma determinada pela força coativa das causas exteriores."  
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física, seja por uma ilusão ou ignorância da mente, seja ainda no sentido do "menos mal"249, a 

destruição do indivíduo somente pode ser explicada por causas exteriores. E é da mesma 

maneira que se desenvolve o tratamento dado, no Tratado Político, aos movimentos de 

autodestruição do domínio civil.  

 Da mesma maneira que se nega o erro da imaginação, a reatividade da (atividade de) 

resistência, a acrasia e o suicídio, nesta obra política, a primeira menção à situação em que se 

peca contra si próprio já nos traz também a negação do pecado em si mesmo, quando este está 

referido ao estado natural250. Efetivamente, o direito de natureza, na medida da capacidade de 

resistir e do discernimento de cada um, nada proíbe a não ser aquilo que o indivíduo já não 

pode, por natureza, realizar. O pecado251, portanto, é a ação que um determinado indivíduo 

não tem o direito de fazer porque não há, na prática, na trama afetiva própria de qualquer 

indivíduo, potência, não há nele poder para realizar uma certa ação. Contudo, nesse momento, 

resguarda-se um sentido específico em que podemos afirmar o pecado, e esse sentido é dado 

justamente ao propor que o pecado nunca pode se dar com relação a outros mas somente com 

relação àquele que peca. 

 Para responder o motivo pelo qual afirmou que, no estado natural, se alguém peca é 

contra si próprio, Spinoza nos envia diretamente para os artigos 4 e 5 do quarto capítulo deste 

mesmo Tratado. No momento mesmo em que no envia para outro momento desta obra, já 

apontando para a afirmação de que o estado deve ser considerado como um homem no estado 

natural, o filósofo projeta sobre o poder soberano o mesmo sentido e as mesmas justificativas 

com que se afirma o pecado contra si mesmo do homem. O sentido em que podemos dizer 

que o domínio civil está adstrito às leis e pode pecar é o mesmo sentido em que podemos 

dizer que o homem no estado de natureza pode pecar contra si.  

 Assim como o homem no estado de natureza, afirma Spinoza, não podemos, por 

nenhuma razão, genuinamente afirmar que o poder soberano está adstrito às leis e pode 

                                                 
249 Cf. SPINOZA, B. Ética, Quarta Parte, Proposição 20, Escólio. Essa noção do "menos mal" refere-se mais 

diretamente ao exemplo da morte de Sêneca presente no referido escólio. Para uma maior compreensão dessa 

noção aplicada ao exemplo ver também ULYSSES, P. Acrasia, metamorfoses e o suicídio na Ética de Espinosa, 

p. 224-225. 
250 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, §18, G III 282. 
251 Diogo Pires Aurélio, em nota à ao termo pecado, presente em ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo II, 

§18, G III 282, afirma: "Tal como o conceito de salvação, o de pecado é aqui utilizado em 

contexto exclusivamente jurídico-político. A insuficiência de outras soluções (p. ex., "transgressão"), que 

atenuariam a estranheza causada por um termo hoje em dia usado apenas em contexto religioso, mas que em 

várias das ocorrências se revelariam inadequadas, leva a que se prefira, à semelhança dos mais recentes 

tradutores do TP, uma tradução literal. Acreditamos, além do mais, que o arcaísmo não impede uma leitura 

fluente e inequívoca." 
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pecar252. Dado que a lei identifica-se com o direito e que o pecado é aquilo que o direito 

proíbe que se faça (e, também no caso do estado civil, proíbe no sentido de impotência 

natural), tudo aquilo que um determinado domínio civil faz, faz segundo o direito de natureza 

e de acordo com seu conatus e seu ingenium. 

 Considerando a atividade de resistência própria de todo e qualquer indivíduo na 

natureza, considerando o esforço próprio de cada coisa por escapar das situações de 

submissão aos afetos (submissão à jurisdição de outrem), o estado civil, enquanto poder 

soberano efetivo, não tem de cumprir os decretos e fazer a vontade de ninguém, e, seja através 

do medo e de ameaças, seja seguindo os desígnios racionais, se defenderá ou expandirá como 

pode. Enquanto poder soberano, terá direito de estabelecer leis, de interpretá-las e, se e 

quando lhe convier, terá o direito de ab-rogá-las e de, enquanto tiver poder para tanto, indultar 

qualquer réu. É nesse sentido que o pecado, a transgressão das leis, não existe para o poder 

soberano. 

 Contudo, também aqui no caso do pecado, bem como se mantém um sentido em que 

se pode afirmar o suicídio, se mantém aqui também um sentido em que se pode afirmar o 

pecado contra si próprio. No artigo 4, desde o início, Spinoza já indica que o sentido em que 

se resguarda podermos afirmar esses movimentos autodestrutivos do domínio civil respondem 

a um certo costume, responde e diz respeito a um certo "senso comum", no trato da questão.  

 

 Costuma perguntar-se, no entanto, se o poder soberano está adstrito às leis e 

consequentemente pode pecar. Na verdade, posto que os termos lei e pecado 

costumam dizer respeito aos direitos não só da cidade, mas também de todas as 

coisas naturais, e principalmente as regras comuns da razão, não podemos dizer, de 

modo absoluto, que a cidade não está adstrita a nenhumas leis ou que não pode 

pecar.253 

 

 Quer dizer, é um costume que nos impede de, em sentido absoluto, negarmos a noção 

de pecado. Tal como já havíamos indicado na seção deste trabalho referente às restrições do 

poder soberano, os domínios civis estão, de fato, adstritos a determinadas leis, a determinadas 

regras, sem as quais a constituição do próprio poder soberano seria inconcebível, devendo 

"[...] ser encarada não como uma coisa natural, mas como uma quimera."254 E esse costume, 

Spinoza explica, está alinhado com o sentido em que os filósofos e médicos dizem que a 

natureza peca. 

                                                 
252 Cf. ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo IV, §5, G III 293-294. 
253 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo IV, §4, G III 292-293. Destaque em itálico inserido por mim. 
254 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo IV, §4, G III 292-293. 
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   É importante repararmos que se Spinoza nega claramente o erro, o pecado, a acrasia e 

o suicídio, o faz exatamente porque a natureza não peca. Os afetos com que homens e estados 

se debatem não são defeitos, vícios em que os indivíduos caem por culpa própria, e, menos 

ainda, pecados da natureza, mas sim propriedades. Portanto, dado que a filosofia de Spinoza 

considera a natureza como perfeita, como infinitamente potente, e que tal atividade plena 

implica, por sua vez, que cada coisa, enquanto considerada por si só, expresse sempre um 

grau da potência divina, expresse sempre uma atividade de resistência cuja duração não está 

contida em sua definição, quando o filósofo holandês faz menção a outros filósofos e aos 

médicos que afirmam pecados na natureza, os tipos que tem em mente são tipos não 

spinozistas, ou seja, são filósofos e médicos que não consideram as coisas genuinamente, que 

ignoram a natureza como ela é. E, lembremos, o costume está alinhado a esta ignorância.  

 Entretanto, se Spinoza nega o pecado e o suicídio e, não obstante, concede a 

manutenção de um certo sentido em que podem ser utilizados, sentido esse oriundo do 

costume, é porque esse sentido, ao ser reprocessado pelo sistema spinozano, pode ser mantido 

sem contradizer a ontologia e a política em jogo e ainda se manter, enquanto teoria política, 

pragmaticamente acessível. "Portanto, a cidade peca quando faz ou deixa fazer coisas que 

podem ser causa da sua própria ruína, e então dizemos que ela peca (...) quando faz alguma 

coisa contra o ditame da razão."255  

 Fazer alguma coisa contra os ditames da razão, segundo a filosofia de Spinoza, quer 

dizer fazer alguma coisa estando submetido aos afetos, quer dizer que se está dominado, 

circunscrito sob a jurisdição de outro poder, quer dizer que se é servo e tem suas ações 

voltadas para a utilidade não de si próprio, mas de outrem. Ou seja, mantêm-se aqui os termos 

que se costuma usar, mas, com base nas determinações externas próprias das configurações 

irracionais, mais uma vez somos levados a considerar que o suicida, que aquele domínio civil 

que é causa da sua própria ruína, na verdade, não são eles mesmos a causa de sua 

autodestruição.  

  Quer dizer, todas essas expressões "se alguém peca, peca contra si próprio", 

"autodestruiu-se", "está em falta para consigo, quer dizer, peca",  "mate a si mesmo" e "ser 

causa da sua própria ruína" são apenas concessões terminológicas (reconhecidamente 

impróprias, já que não podem ser ditas genuinamente) feitas ao costumeiro mas que negam 

peremptoriamente que os movimentos destrutivos sejam promovidos por alguma ação do 

indivíduo contra ele mesmo.  

                                                 
255 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo IV, §4, G III 292-293. 
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 Indo mais diretamente ao tema principal desta seção, a saber, a corrupção dos regimes, 

o que ocorre é que, constituído um determinado individuo civil, uma multidão, um imperium, 

quanto mais o poder soberano estabelecido não se guiar segundo os ditames da razão, ou seja, 

quanto mais distante da finalidade mais elevada que um estado pode ter em vista, que não é 

senão a paz, a segurança e a concórdia de seus súditos, mais e mais serão desencadeadas 

sedições, que mais e mais diminuirão o poder soberano (dado que a potência soberana nada 

mais é do que a multidão unida como que por ma só mente), e assim progredirá diminuindo 

até que o domínio civil cesse de promover medidas tirânicas ou até a reconfiguração completa 

daquele determinado estado.  

 Ainda que para um domínio civil degenerar-se em opressor ele mesmo tenha de estar 

amedrontado e extremamente submetido aos afetos, como é ele o responsável pelas leis da 

cidade e conduz a multidão segundo seu próprio engenho, na prática, como costuma-se ver, é 

a partir das leis e medidas que o estado promove, medidas essas que repugnam a natureza 

humana, que se despertam os indignados e as consequentes revoltas contra este estado 

opressor. 

 

 É, com efeito, certo que as revoltas, as guerras e o desprezo ou violação das 

leis não são de imputar tanto à malícia dos súditos quanto à má situação do estado. 

Porque os homens não nascem civis, fazem-se. Além disso, os afetos naturais 

humanos são em toda a parte os mesmos. Assim, se numa cidade reina mais a 

malícia e se cometem mais pecados do que noutra, é seguro que isso nasce de essa 

cidade não providenciar o bastante pela concórdia nem instituir os direitos com 

suficiente prudência e, consequentemente, não manter o direito de cidade absoluto. 

Porque um estado civil que não elimine as causas das revoltas, onde há 

continuamente que recear a guerra e onde, finalmente, as leis são com frequência 

violadas, não difere muito do próprio estado natural, onde cada um vive consoante o 

seu engenho, com grande perigo de vida.256 

 

 Os movimentos de resistência civil, as atividade revoltosas contra um domínio civil 

opressor, não se devem à malícia, não se devem a uma constituição afetiva viciosa e 

degenerada. Ao contrário, as sedições são a expressão mesma de que o domínio opressor não 

se encontra em sua melhor situação (mas sim em má situação) e, por não conseguir manter os 

direitos individuais (e, consequentemente, não conseguir manter o direito da cidade absoluto), 

não promove a utilidade de seus indivíduos subordinados. 

 Se os homens não nascem livres, não nascem civis, mas fazem-se, a situação do estado 

em que tais indivíduos nascem e se fazem civis, até para que seja possível esse "fazer-se 

civil", tem de estar em algum nível alinhada com o que a razão prescreve, tem de estar 

                                                 
256 ESPINOSA, B. Tratado Político, Capítulo V, §2, G III 295.  
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alinhada com a finalidade mais elevada, pois, do contrário, o que ocorrerá é a manutenção ou, 

no sentido da corrupção do regime estabelecido, até mesmo a maximização dos estados de 

exiguidade física e mental (de tipo infantil), o que ocorrerá é a promoção da continuidade dos 

estados de servidão. 

  Ainda que não genuinamente, dizemos que a corrupção do estado vem de dentro 

porque, aparentemente, são súditos, indivíduos cujas potências individuais constituintes do 

poder soberano, é que insurgem contra o próprio corpo civil. Porém, temos de recordar, o 

assentimento que o súdito tem com relação às leis e ao domínio civil estabelecido só se 

mantém enquanto durarem os afetos comuns e as ameaças que, em cojunto, desejam vingar-

se.  

 Na medida em que o regime estabelecido começa a promover medidas que promovam 

a indignação geral, ou seja, na medida em que o poder soberano deixa de cultivar a vida dos 

súditos e passa a simplesmente dominá-los, a mantê-los como servos, dado que nossas 

paixões, entre outras causas exteriores, decorrem em grande parte do sistema institucional 

existente257, o estado incentiva uma desconfiguração da relação de movimento e repouso que 

o constitui (âmbito corporal dos indivíduos da multidão), promove a disjunção mental 

daqueles que, unidos, constituíam a univocidade da mente soberana.  

 Sendo assim, aqueles indivíduos que se posicionam contra a opressão de um 

determinado estado civil, na medida em que o contradizem e enquanto se opõem ao domínio 

estabelecido, não podem ser ditos como compartilhando afetivamente dos afetos do poder 

estabelecido, não podem ser ditos como unidos por essa mente, e, portanto, não podem, 

genuinamente, ser considerados como sendo "internos" ao corpo civil.  

 Mesmo que o domínio civil esteja extremamente submetido aos afetos, por mais que 

seu caráter opressivo se deva à submissão jurisdicional em que o próprio estado opressor se 

encontra, os indivíduos dominados, servis, que se encontram em meio ao exercício de poder 

de um governo tirânico, dados os princípios ontológicos e políticos que a atividade de 

resistência envolve, terão sempre o direito de se opor e, na medida de sua potência, conquistar 

condições melhores para a sua vida      

 

 

 

 

                                                 
257 Cf. MATHERON, A. Individu et communauté chez Spinoza, p 434-436. 
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CONCLUSÃO 

 

Assim como declarado na Introdução deste trabalho, um dos objetivos desta 

empreitada foi o de investigar como, mesmo que recorrentemente a partir de condições de 

coação e determinação externa (ou seja, a partir de um status passivo), naturalmente se dão os 

movimentos de resistência civil com relação às autoridades políticas opressoras. 

A potência de todo modo da substância é definida por sua capacidade afetiva, sendo 

essa capacidade afetiva definida em ato e de acordo com as afecções presentes. Desta forma, 

sendo vulgo ou sábio, cada um, tanto quanto pode, resiste e se esforça por condições mais 

adequadas e seguras para sua vida. Ou seja, assim como afirmamos ao longo do dissertado, 

desde o plano ontológico imanentista traçado por Spinoza, todos os indivíduos expressam de 

uma maneira definida e determinada a potência divina, e essa determinada potência divina, 

enquanto essência atual do modo, é sempre um esforço no sentido de perseverar na existência, 

é sempre uma atividade de resistência. 

Antes de propriamente serem abordadas as questões políticas, referindo-se ao 

conhecimento, à expressão deste esforço na mente, a imaginação representa o primeiro gênero 

e a mais básica forma de conjugação das ideias e, ainda que inadequadamente, ainda que 

implique em constituições mentais vulgares (exíguas, de tipo infantil), nada mais é do que o 

indivíduo em sua luta por melhores condições para a manutenção de sua potência. Desde a 

mente, já vemos como a condição imaginativa é oriunda de um status passivo, onde esta é 

determinada por ideias de perfeição que não são definidas a partir de si próprias, lhes são 

alheias, condicionadas exteriormente. Contudo a imaginação é resistência. 

A partir do fato de que os homens são necessariamente civis e que seu direito é 

inconcebível quando os consideramos isoladamente, dado que tal direito é impensável quando 

os abstraímos dos demais indivíduos e de sua eminência social, percebemos que a própria 

formação civil humana é um movimento da multidão em seu esforço pela segurança e pela 

paz.  

A configuração de um determinado estado, que Spinoza reiteradamente afirma se dar 

passivamente, afirma ser preponderantemente através do alinhamento dos medos e esperanças 

dos indivíduos (e por isso a formação do estado diz respeito, na prática, ao estabelecimento de 

um domínio civil), é a expressão própria da atividade de resistência e do esforço que os 

indivíduos empreendem naturalmente para saírem das situações de isolamento e da exposição 

ao acaso, situações essas que são próprias dos estados de natureza. De forma mais direta, a 

constituição do homem enquanto civil, a formação dos domínios civis, é natural, necessária e 
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expressa um movimento de resistência, não de homens isolados, mas de um indivíduo mais 

complexo, composto pela multidão e que chamamos estado.  

Considerando agora um estado civil já formado, temos que a sua potência é correlata a 

potência da multidão, mas, no entanto, a relação de poder que se estabelece entre o domínio 

civil e seus súditos considerados isoladamente é inversa, ou seja, o estado será mais potente à 

medida que superar o indivíduo isolado em poder. Sendo a formação dos estados um 

alinhamento passivo onde o poder soberano é mantido pelo estabelecimento de um domínio 

efetivo, verificamos que o poder do estado, e, portanto, seu direito, mantém uma relação 

direta com o medo incitado em seus súditos. 

Ao contrário do estabelecimento de um estado de razão por uma multidão livre, 

diferentemente de um governo que trata seus negócios da melhor maneira (e não apenas 

segundo o direito) e promove um estado onde a esperança predomina em relação ao medo, em 

um governo opressor cujos indivíduos são constantemente submetidos pela força é o medo o 

afeto preponderantemente mobilizado, e o estado tanto mais supera seus súditos em poder 

quanto mais esses súditos temem suas ameaças.  

Nesse momento adentramos o segundo grande objetivo à que nos predispusemos na 

Introdução deste trabalho, a saber, a partir do fato de que os movimentos de regulação do 

estado civil devem ser imputados, não à ingerência e malícia dos súditos, mas à 

irracionalidade do domínio estabelecido, à disposição opressora do regime vigente, investigar 

a relação entre o desencadeamento das sedições, dos movimentos de resistência civis, e os 

desmandos do estado civil em questão. 

O estabelecimento e o exercício do poder soberano, desde a definição dos regimes 

abordados por Spinoza, envolvem mecanismos que promovem a exclusão de determinadas 

classes e que, em certa medida, preponderantemente estão baseados em disposições e medidas 

passivas. Contudo, para que o estado permaneça estável e persevere na existência, a promoção 

dessas exclusões e medidas depende de uma administração que reconheça as restrições que o 

poder soberano deve observar para não incorrer em tirania.   

Não podemos perder de vista que os indivíduos, inclusive os estados civis, nunca 

envolvem composições afetivas limites, ou seja, nunca são integralmente e fixamente 

racionais, ativos, pois que isso implicaria em estrita autodeterminação (o que é negado aos 

modos na filosofia em questão), e nem são integralmente irracionais, passivos, pois que isso 

implicaria na dissolução daquele indivíduo enquanto tal. Disso se segue que quanto mais o 

estado estiver sob jurisdição de si próprio (não estando nunca completamente 
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autodeterminado, racional) mais ele promoverá a concórdia e a segurança de seus comuns e 

de sua soberania.  

Contudo, como o poder civil opressor é aquele que não segue os ditames da razão, ou 

seja, é aquele que, apesar de estabelecer seu domínio segundo o direito, não está disposto de 

modo a perseguir a utilidade e o bem estar de seus comuns, quanto mais submetido aos afetos 

estiver, quanto mais este domínio não se encontrar sob sua própria jurisdição, mais ele se 

excederá na promoção de medidas desumanas e mais promoverá a discórdia e negligenciará a 

segurança de seus comuns e de sua própria soberania. Nos termos que estamos tratando, essa 

discórdia é protagonizada pelos movimentos de resistência civil que são as sedições e a 

negligência se evidencia pelo fato de que tais movimentos de sedição, preponderantemente 

desencadeados pelo próprio domínio civil, se voltam contra ele próprio.  

Se por um lado, devido à opressão do estado civil, é gerado um movimento civil 

discordante do movimento imposto pelo poder soberano (e cuja mente discorda tanto quanto o 

movimento), por outro esse movimento de sedição é gerado pela conversão do medo dos 

súditos isolados, através da imitação afetiva, em indignação comum que reequilibra a relação 

de direito e poder entre o estado e a multidão. Portanto, indo diretamente ao ponto, a relação 

entre os desmandos do domínio civil e os movimentos de sedição promovidos em seu interior 

é direta, sendo as sedições movimentos de resistência naturais dos indivíduos com relação à 

opressão e em busca de melhores condições para a sua vida. 
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