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Resumo 

 

ASSIS, Laio Serpa de. O status da imaginação na Ética de Spinoza. Rio de Janeiro. 2015. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós Graduação em Lógica e Metafísica. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

O tema central do presente trabalho são as relações entre o conceito de imaginação e o 

conceito de razão no projeto ético desenvolvido por Spinoza ao longo de sua obra mais 

fundamental, nomeadamente: A Ética demonstrada à maneira dos geômetras.  Numa 

primeira parte, para que possamos desempenhar uma tal tarefa, apresentaremos, em linhas 

gerais, o modo como o conceito de imaginação aparece no Tratado da Reforma da 

Inteligência, considerado por diversos comentadores a primeira obra do filósofo.  Ainda nesta 

primeira parte buscaremos apresentar a gênese do conceito de imaginação na segunda parte da 

Ética.  Na segunda parte de nosso trabalho apresentaremos algumas das teses centrais da 

quarta parte da Ética acerca do conceito de imaginação, sempre que possível comparando-a 

ao conceito de razão.  E na última parte do trabalho nos deteremos nas vinte proposições 

iniciais da Ética V no intuito de avaliar em que medida a imaginação pode, nesses trechos, 

desempenhar um papel da busca da liberdade.  Por fim tentaremos encaminhar, de maneira 

bastante sucinta, uma possível leitura da segunda parte da Ética V no que se refere ao conceito 

de imaginação. 

Palavras-chave: Spinoza, imaginação, imagem, razão, conhecimento 
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Abstract 

 

ASSIS, Laio Serpa de. O status da imaginação na Ética de Spinoza. Rio de Janeiro. 2015. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós Graduação em Lógica e Metafísica. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

The main subject of the present work are the relations between the concept of imagination and 

the concept of reason in the ethical project developed by Spinoza in his most fundamental 

work, namely: The ethics demonstrated in the geometrical manner. In a first part, in order to 

perform this task, we are going to present, in general, the way in which the concept of 

imagination appears in the treaty of the reform of the understanding, considered by many 

interpreters the first work of the philosopher.  Still in this first part we´re going to try to 

present the genesis of the concept of imagination in the second part of the Ethics. In the 

second part of our work we´re going to present some central thesis of the fourth part of the 

Ethics related to the concept of imagination, whenever it´s possible comparing it to the 

concept of reason.  And in the last part of our work we will concentrate our efforts in the first 

twenty propositions of the fifth part of the Ethics so we can evaluate in what sense the 

imagination can, in these excerpts, play a role in the in the search of freedom. Finally we´ll try 

to point out, in few words, a possible interpretation of the concept of imagination in the 

second part of the fifth part of the Ethics.  

 

Keywords: Spinoza, imagination, image, reason, knowledge 

 

 

 

 

 



8 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO                                       9 

 

2 IMAGINAÇÃO EM SPINOZA                                                                               11 

2.1 IMAGINAÇÃO NO TRATADO DA REFORMA DA INTELIGÊNCIA                  11 

2.2 IMAGINAÇÃO NA ÉTICA                                                                                    13 

2.3 ATIVIDIDADE E PASSIVIDADE NA ÉTICA                                                     16 

2.4 CONTEXTO GERAL DO CONCEITO DE IMAGINAÇÃO NA ÉTICA            18 

2.5 DINÂMICA AFIRMATIVA DA IMAGINAÇÃO                                                27 

2.6 O PROBLEMA DO ERRO EM SPINOZA                                                           30 

 

3 O MODELO DE NATUREZA HUMANA NA ÉTICA IV                                  38 

3.1 A RETOMADA DA CRÍTICA AO FINALISMO DA ÉTICA I                          41  

3.2 O PREFÁCIO DA ÉTICA IV          47 

 

4 A POTÊNCIA DA IMAGINAÇÃO COMO VIRTUDE ÉTICA                      58 

 

5 CONCLUSÃO            81 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS         84 

 

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A imaginação, em Spinoza, refere-se a um gênero de conhecimento, especificamente o 

primeiro gênero de conhecimento dos três enunciados na Ética, principal obra do filósofo 

holandês.  A gênese desse primeiro gênero de conhecimento pode, com efeito, ser conhecida, 

da perspectiva de Spinoza, através da razão, ou seja, é possível conhecer os mecanismos desse 

gênero de conhecimento que designa, com efeito, um certo tipo de ideias que temos. Veremos 

ao longo de nossa dissertação que naquela que é considerada como uma obra de juventude, a 

saber: no Tratado da Reforma da Inteligência, a imaginação está inevitavelmente relacionada 

às nossas ideias fictícias, falsas e duvidosas, caracterizando-se, sobretudo, pela diferença que 

apresenta em relação ao intelecto. 

 Nesse sentido, nessa obra, Spinoza distingue a imaginação da nossa capacidade de 

formar ideias verdadeiras. Não apenas isso: A imaginação, nesse contexto, caracteriza, em 

certa medida, a nossa passividade. Ser ativo aqui significa livrar-se dos mecanismos do 

conhecimento imaginativo, dado que quando imagina a nossa alma é passiva.  Assim, a alma 

imagina na medida em que está submetida a causas externas e não à sua própria necessidade 

“interna”.  As imaginações, nesse sentido, vêm de nossas sensações soltas, de causas externas 

que afetam o nosso corpo. Nesse sentido a imaginação se distingue completamente do 

intelecto pois suas ideias, ou, melhor dizendo, suas sensações, se referem unicamente ao 

encontro do corpo com corpos exteriores.  A imaginação, portanto, é caracterizada como algo 

vago, como sensações soltas e fortuitas que temos. 

 Devido a este arranjo conceitual, a imaginação – no Tratado da Reforma da 

Inteligência – é aquilo do qual devemos nos livrar para que possamos ser ativos e não apenas 

passivos. O projeto de reforma da inteligência para chegarmos a uma natureza mais perfeita, 

essa em que consiste o nosso “bem supremo”, não é auxiliada de forma alguma pela 

imaginação.  A reforma significa, em grande medida, a separar o nosso intelecto dos 

mecanismos imaginativos que nos induzem ao erro. 

 Na Ética, entretanto, o tema da imaginação ganhará novos contornos na medida em 

que ela não será mais responsável, como era no Tratado da Reforma da Inteligência, pelos 

nossos erros. Spinoza irá criticar, como veremos, um certo uso da imaginação, mas retomará a 

imaginação (reformando-a) no sentido de mostrar a positividade desse importante recurso 
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mental em termos éticos.  Tentaremos mostrar que a apropriação desse recurso mental 

positivo que é a imaginação, quando ela está organizada numa ordem para o intelecto, nos é 

extremamente útil para nos tornarmos mais racionais e, portanto, mais ativos. 

 Trataremos, inicialmente, de mostrar, em linhas gerais, como o conceito de 

imaginação é formulada no Tratado da Reforma da Inteligência para que, na sequência, 

possamos concentrar os nossos esforços na Ética.  Nesta obra, veremos a gênese do conceito 

de imaginação, que acontece na Parte II, em suas relações conceituais fundamentais.  Na 

sequência faremos uma análise do Prefácio da Ética IV, no qual Spinoza critica um certo uso 

dos (por assim dizer) “universais imaginativos” para, na sequência, se apropriar dos próprios 

mecanismos imaginativos criticados para a formulação de um “modelo de natureza humana”.  

Por fim, analisaremos alguns aspectos das vinte primeiras proposições da Ética V (que trata da 

potência do intelecto ou da liberdade humana) para tentarmos defender que a potência da 

imaginação pode e deve auxiliar a razão na busca pela compreensão e pela liberdade e 

encaminharemos um esboço de uma possível leitura para a segunda parte da Ética V, que visa 

tratar da liberdade exclusivamente do ponto de vista da mente.  Ainda assim, mesmo quando o 

corpo não está mais em questão, veremos que há uma certa relevância cognitiva para os 

mecanismos imaginativos. 
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2 IMAGINAÇÃO EM SPINOZA 

 

2.1 IMAGINAÇÃO NO TRATADO DA REFORMA DA INTELIGÊNCIA 

 

A Imaginação, enquanto um modo específico de conhecimento, ganha uma primeira 

caracterização ao longo do Tratado da Reforma da Inteligência, obra de juventude, 

considerada por muitos comentadores a primeira obra do filósofo.  Nela Spinoza procura 

distinguir as ideias fictícias, falsas e duvidosas da ideia verdadeira, relacionando as primeiras 

à imaginação.  As ideias fictícias, falsas e duvidosas e outras ideias, com efeito, “têm sua 

origem na imaginação, isto é, vêm de certas sensações fortuitas e, por assim dizer, soltas, que 

não nascem da própria força da mente, mas de causas externas, conforme o corpo, quer no 

sono quer em vigília, é afetado por diversos movimentos”
1
.  Aqui, portanto, vemos que a 

imaginação é entendida por Spinoza como a origem das nossas percepções falsas na medida 

em que nosso corpo é afetado pelos movimentos dos corpos exteriores.  O mais importante 

aqui, entretanto, para uma primeira definição da imaginação na obra de Spinoza é a passagem 

que vem logo em seguida, onde a imaginação é explicitamente caracterizada. 

 

Se vier a calhar, que se entenda por imaginação o que quer que se queira, contanto 

que seja algo diferente da inteligência, algo em que a alma faça o papel de paciente; 

pois é indiferente, o que quer que se pense, uma vez que sabemos que a imaginação 

é uma coisa vaga, em que a alma é passiva, e que ao mesmo tempo sabemos como 

libertar-nos dela pela atividade de nossa inteligência.  Por isso mesmo, ninguém se 

admire de que eu aqui, não tendo ainda provado que existe o corpo e outras coisas 

necessárias, fale entretanto da imaginação, do corpo e de sua constituição.  Com 

efeito, com já disse, é indiferente o que pense dela, uma vez que sei que é algo vago, 

etc.
2
   

 Como vemos, segundo a definição de imaginação dada por Spinoza no Tratado da 

Reforma da Inteligência, ela será entendida a partir das diferenças que apresenta em relação 

ao intelecto.  Enquanto, de um lado, o intelecto é capaz de produzir as ideias verdadeiras, a 

imaginação, de outro, é caracterizada como responsável – por se tratar de algo vago e por 

representar a passividade de nossa alma – pelos nossos erros.  Na medida em que a alma é 

                                                           
1
SPINOZA, B. Tratado da reforma da inteligência. Trad., Introdução e notas de Lívio Teixeira, São Paulo: 

Martins Fontes, 2004, parágrafo 84. Essa mesma tradução será utilizada para todas as citações. Doravante nos 

referiremos como Tratado da Reforma da Inteligência, indicando seu parágrafo e página. 
2
 Tratado da Reforma da Inteligência, § 84, p.51. 
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passiva enquanto imagina, é preciso que nos libertemos do conhecimento imaginativo a partir 

de nosso intelecto, através de nossa capacidade de formar ideias verdadeiras.  

 Spinoza descreve o nascimento da imaginação a partir, sobretudo, do conhecimento 

que tiramos da memória e do hábito, ela é entendida aqui como expressão de nosso senso 

comum.  É por isso que Spinoza argumenta que se deve libertar das imaginações a partir da 

atividade de nossa inteligência. Com efeito, essa primeira caracterização da imaginação, que a 

contrapõe radicalmente à inteligência, tem sua origem em uma passagem anterior do Tratado 

da Reforma da Inteligência, na qual Spinoza afirma que a fim de conduzir os seus esforços ao 

conhecimento da potência da inteligência é preciso também tratar do que se deve entender por 

memória e esquecimento.   

Nesse sentido, ele argumenta que a memória pode ser fortalecida tanto com o auxílio 

da inteligência quanto sem o auxílio dela.  Sua tese é a de que quanto mais uma coisa é 

inteligível, mais fácil se torna a sua memorização.  Spinoza nos dá um exemplo: Se é 

oferecida a uma pessoa uma série de palavras soltas, desconexas, será muito mais difícil de 

retê-las na memória do que se for oferecida a essa mesma pessoa as palavras em forma de 

narrativa. Entretanto, é importante notar que “a memória é também fortalecida sem o auxílio 

da inteligência, ou seja, pela força com que a imaginação ou o senso a que chamam comum é 

afetado por alguma coisa singular corpórea
3
”.   

Na sequência do texto, Spinoza afirma que a imaginação só pode ser afetada por 

coisas singulares corpóreas.  Na medida em que a memória pode ser fortificada tanto com o 

auxílio da inteligência quanto sem ele, Spinoza conclui que aquela é diferente desta.  É nestes 

termos, portanto, que a imaginação será entendida no TRI como expressando unicamente a 

passividade da alma, em oposição à inteligência, sendo caracterizada como responsável por 

nossas ideias falsas. 

A correção do intelecto a fim de que possamos chegar à compreensão da unidade de 

nossa mente com a natureza inteira (que era o projeto do Tratado da Reforma da Inteligência) 

não pode, então, acontecer com o auxílio da imaginação.  É apenas separando a atividade 

intelectual dos mecanismos imaginativos (reforçados pela memória) que se pode reformar o 

intelecto a atingir essa natureza mais perfeita, em que consiste no nosso sumo bem. É preciso, 

                                                           
3
 Tratado da Reforma da Inteligência, § 82, p.50. 
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então, se libertar da imaginação a partir do intelecto a fim de que seja possível realizar esse 

projeto do Tratado.  

Ainda que estes traços característicos da imaginação, a saber: a passividade da alma, a 

relação necessária do conhecimento imaginativo com o corpo e possibilidade de libertação a 

partir da inteligência, não sejam inteiramente alterados na Ética, eles serão submetidos a um 

tratamento diferenciado por Spinoza. Com efeito, a perspectiva genética adotada na Ética 

levará Spinoza a tratar a imaginação não mais como responsável pelos nossos erros. Veremos 

a partir da Ética que, quando são produzidas em nosso corpo imagens dos corpos externos, ele 

é passivo, ou seja, ele é causa inadequada ou parcial disso que nele ocorre.  A teoria do erro 

apresentada por Spinoza na Ética mostrará, entretanto, que as nossas ideias inadequadas não 

possuem nada em si mesmas que explique o erro.  

 

2.2. IMAGINAÇÃO NA ÉTICA 

 

 

A imaginação consiste, em primeiro lugar, segundo Spinoza, num gênero de 

conhecimento, num certo tipo de ideias que se produzem e se associam segundo uma lógica.  

A lógica da imaginação, com efeito, é explicitamente referida por Spinoza na Ética, no 

escólio da proposição 17 da Parte II que enuncia que “daqui em diante e para manter os 

termos habituais, chamaremos de imagens das coisas as afecções do corpo humano, cujas 

ideias nos representam os corpos exteriores como estando presentes, embora elas não 

restituam as figuras das coisas. E quando a mente considera os corpos dessa maneira diremos 

que ela os imagina”
4
.  Essa definição é bastante enriquecida por Spinoza quando, logo em 

seguida, afirma que:  

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 como 

privada da ideia que exclui a existência das coisas que ela imagina como lhe 

estivessem presentes (...).
5
 

                                                           
4
 Benedictus de Spinoza, Ética, edição bilíngue, Belo Horizonte, Autêntica, 2007, Parte II, prop. 17, esc., p.111.  

Doravante iremos nos referir como Ética, indicando a parte da obra a qual nos ferimos. 
5
 Ibidem 
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Antes de analisarmos a contribuição decisiva deste último trecho da demonstração no 

desenvolvimento do conceito de Imaginação em Spinoza, vamos iniciar nossa análise na 

primeira parte do escólio. 

Inicialmente, é importante notar, no que se refere à terminologia utilizada por Spinoza 

na Ética, que a imaginatio (imaginação) é um termo reservado à mente, designando tanto uma 

ideia imaginativa particular quanto um gênero de conhecimento (o 1
o
 gênero de 

conhecimento), enquanto a imago (imagem) permanece sempre relacionada ao corpo, 

designando um certo tipo de afecções corporais, especificamente aquelas cujas ideias 

representam os corpos externos como presentes .  Nesse sentido, a imaginação (imaginatio) 

não se caracteriza pelas próprias imagens, mas sim pelas ideias que representam essas 

imagens.   

Com efeito, as afecções do corpo são imagens (imagines) das coisas e suas ideias são 

as imaginações particulares (imaginationes) que representam os corpos exteriores como 

estando presentes, ou seja, afirmam a existência atual daquilo que imaginam.  As imagens 

consistem, mais precisamente, num certo tipo de afecções corporais, aquelas cujas ideias nos 

representam os corpos externos como estando presentes.  Há pelo menos, segundo Spinoza, 

um outro tipo de afecções corporais que não são imagens, a saber: as palavras, em sua 

materialidade característica.  Palavras e imagens
6
 são modificações do corpo determinadas 

por corpos exteriores, isto é, são modos de modos, dado que até mesmo o corpo humano 

consiste num modo (complexo) do atributo da extensão.  Pode haver, entretanto, imagens sem 

palavras e palavras sem imagens.  Um exemplo do primeiro caso é quando representamos 

                                                           
6
 Spinoza defende no escólio da proposição 49 da Parte II da Ética que a essência das palavras e das imagens é 

constituída unicamente de movimentos corporais. Nesse sentido, palavras e imagens diferem das ideias, dado 

que não envolvem o conceito do pensamento. Com efeito: “aqueles que julgam que as ideias consistem nas 

imagens que em nós se formam pelo encontro dos corpos estão convencidos de que essas ideias das coisas das 

quais não podemos formar nenhuma imagem que se lhes assemelhe não são ideias, mas apenas ficções que 

fabricamos pelo livre arbítrio da vontade.  Veem as ideias, pois, como pinturas mudas em uma tela e, imbuídos 

por esse preconceito, não veem que a ideia, enquanto é ideia, envolve uma afirmação ou uma negação.  Por outro 

lado, aqueles que confundem as palavras com a ideia, ou com a própria afirmação que a ideia envolve, julgam 

que podem querer o contrário do que sentem quando, apenas por meio de palavras, afirmam ou negam alguma 

coisa contrariamente ao que sentem.  Poderá, entretanto, facilmente livrar-se desses preconceitos quem estiver 

atento à natureza do pensamento, o qual não envolve, de nenhuma maneira, o conceito de extensão e, portanto, 

compreenderá claramente que a ideia (por ser um modo do pensar) não consiste nem na imagem de alguma 

coisa, nem em palavras, nem em palavras.  Pois a essência das palavras e das imagens é constituída 

exclusivamente de movimentos corporais, os quais não envolvem, de nenhuma maneira, o conceito do 

pensamento.” 
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alguma coisa pela primeira vez.  Quanto ao segundo caso, de fato há coisas para as quais 

existem palavras, mas que não podem ser imaginadas, por exemplo: Deus ou a eternidade.
7
 

A imaginação, então, é constituída pelas ideias das imagens corporais. Ela refere-se, 

de um lado, às ideias imaginativas particulares e, de outro, ao próprio conjunto das ideias 

imaginativas particulares.  Nesse sentido, ainda que a coisa que é imaginada pela mente não 

mais exista
8
, podemos ainda imaginá-la, representando-a como presente, desde que por ela 

tenhamos sido afetados ao menos uma vez
9
.  A mente, então, imagina na medida em que 

considera ou contempla os corpos exteriores como estando presentes, ainda que não restituam 

as figuras das coisas. As imagens, nesse sentido, não são puras cópias dos corpos exteriores, 

elas se originam dos vestígios deixados pelos corpos exteriores em nosso corpo. A potência 

do corpo afetado e a potência do corpo afetante juntas constituem assim a imagem. Isso é 

explicado pela teoria do vestígio
10

 encontrada na Ética: Essa teoria aparece no quinto 

postulado da pequena teoria física que se encontra na sequência da proposição 13 da Parte II 

da Ética, bem como no escólio da proposição 17 da Parte II
11

. Ela afirma que:  

Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo exterior, a 

se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica 

a superfície da parte mole e nela imprime como que traços do corpo exterior que a 

impele.
12

 

 

As imagens podem ser figurativas (como as imagens visuais), ainda que em si mesmas 

não “reproduzam as figuras das coisas”. Como afirmamos acima, elas não são puras cópias 

dos corpos exteriores, provindo dos vestígios deixados por outros corpos em nosso corpo. 

Essa dinâmica, portanto, faz com que possamos contemplar corpos externos como presentes, 

ainda que não mais existam ou que não mais se façam presentes. Em suma, as imagens 

possuem um aspecto fundamental, o qual será objeto de nossa investigação, a saber: O fato de 

constituírem uma dinâmica que se refere sem fidelidade (visto que dependem tanto da 

potência do corpo afetante como da potência do corpo afetado) a corpos externos a nós. Desse 

                                                           
7
 Cf. Carta 12 a Meyer. 

8
 Ética, Parte II, prop. 17, cor, dem. p.109. 

9
 Ibdem. 

10
 Os elementos dessa teoria do vestígio encontrada na Ética são encontrados, primeiramente, entre o escólio da 

prop.13 e a prop.14, Ética, Parte II, p.99-105, onde Spinoza desenvolve uma teoria física para melhor 

compreendermos o corpo humano ( e dessa maneira compreendermos o que pode a mente perceber claramente e 

confusamente), e posteriormente, no escólio da prop. 17, Ética, Parte II, p. 39-43.  Sobre a relação do corpo com 

o vestígio, cf. Lorenzo Vinciguerra, Spinoza et le signe, Paris, Vrin, 2005. 
11

 Ética, Parte II, prop.17, cor; dem. p. 109 ; Conf. Ética, Parte II, post.5. p. 105. 
12

 Ética, Parte II, post.5. p. 105 
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ponto de vista, podemos tirar conclusões, de um lado, em relação à imaginação enquanto uma 

dinâmica afirmativa de pensamento e, de outro, no que se refere à relação entre imaginação e 

erro. Antes disso, entretanto, veremos ainda alguns detalhes importantes sobre a teoria do 

vestígio na Ética e, ainda, sobre os conceitos de causa adequada, causa inadequada, 

atividade e passividade.
 

Se pode haver algo de figurativo dos vestígios deixados em nosso corpo pelos corpos 

externos, a figuração dependerá conjuntamente da ação do corpo humano e do corpo externo. 

Ela é, como afirma Pascal Séverac, “uma ação conjunta do corpo afetado e do corpo afetante, 

que se torna mesmo uma ação só do corpo afetado quando o corpo afetante não está mais 

presente”
13

  Isso é importante para Spinoza no sentido de poder mostrar que uma imagem 

(corporal) é algo dinâmico, efeito tanto da potência do corpo humano quanto da potência do 

corpo externo.  Nessa medida o corpo humano é passivo, ou seja, quando nele são impressos 

os vestígios deixados por corpos exteriores ocorre nele algo que não pode ser explicado 

unicamente a partir de sua própria natureza.  Ele é, portanto, causa inadequada disso. O corpo 

humano, entretanto, não recebe apenas o efeito de uma causalidade que lhe é absolutamente 

externa, dado que o corpo passivo é, ao menos parcialmente, causa das imagens que lhe 

ocorrem, juntamente com o corpo afetante. Tanto é assim que Spinoza defende que as 

imagens do corpo são mais constituídas pela própria dinâmica do corpo do que pela ação dos 

corpos externos
14

.  

Spinoza possui uma teoria bastante clara a respeito dos conceitos de atividade, 

passividade, causa adequada, causa inadequada e afeto.  Na medida em que isso é 

fundamental para que possamos compreender tanto a dinâmica afirmativa da imaginação 

quanto a relação da imaginação com o erro, passamos agora a uma breve explanação desses 

conceitos fundamentais a partir das três definições da Ética III. 

 

2.3 ATIVIDADE E PASSIVIDADE NA ÉTICA 

 

                                                           
13

 Sévérac, Pascal. “A potência da imaginação em Spinoza”. Tradução de Luís César Oliva. In Martins, A., 

Santiago, H., Oliva, L.C. (orgs.), As ilusões do eu: Spinoza e Nietzsche. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

2011. Pg. 399 
14

Ética, Parte I, apêndice, p.63-75 
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Logo após o Prefácio da Ética III, destinada a tratar da “origem e natureza dos afetos”, 

há três definições que são fundamentais para que Spinoza possa explicar noções importantes 

para o nosso trabalho em torno do conceito de Imaginação, a saber: a) causa adequada e causa 

inadequada ou parcial; b) quando agimos e quando padecemos (exatamente na primeira 

pessoa do plural); c) Afeto.   

Em primeiro lugar, causa adequada é aquela “cujo efeito pode ser percebido clara e 

distintamente por ela mesma. Chamo de causa inadequada ou parcial, por outro lado, aquela 

cujo efeito não pode ser compreendido por ela só”.15 Vemos aqui uma polarização em que 

temos, de um lado, a integralidade ou auto-suficiência da causalidade adequada e, de outro, a 

parcialidade  ou dependência da causalidade inadequada.   

Na segunda definição da Ética III vemos que agimos “quando, em nós ou fora de nós, 

sucede algo de que somos a causa adequada, isto é (pela def. prec.), quando de nossa natureza 

se segue, em nós ou fora de nós, algo que pode ser compreendido clara e distintamente por ela 

só. Digo, ao contrário, que padecemos quando, em nós, sucede algo, ou quando de nossa 

natureza se segue algo de que não somos causa senão parcial.” 16 Aqui observamos, então, de 

um lado, a causalidade na perspectiva da ação, enquanto somos causa adequada de efeitos e, 

de outro, na perspectiva da paixão, enquanto estamos condenados a ser parte da natureza, 

submetida, como todas as outras partes, ao dinamismo causal da substância. 

Após as duas definições iniciais da Ética III nos vêm à mente a questão de saber a qual 

tipo de realidade poderia ser aplicado o critério de adequação (def.1) que se modaliza, de um 

lado, em ação, e, de outro, em paixão (passividade) (def.2).  Spinoza, então, na definição 

seguinte, nos responde tal questão ao promover a primeira das duas definições de afeto que 

encontramos na Ética III, a saber: “Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais 

sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, 

as ideias dessas afecções”.  A definição se complementa com uma explicação: “Assim, 

quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreendo, 

então, uma ação; em caso contrário, uma paixão.”
17

 

Com efeito, é aos afetos que se aplica o critério de adequação da causa na medida em 

que são entendidos como afecções do corpo que fazem variar sua potência de agir e as ideias 

dessas afecções. Observamos, então, que o conceito de afeto em Spinoza não recobre apenas o 

                                                           
15

 Ética, Parte III, def.1, p.163. 
16

 Ética, Parte III, def.2, p.163. 
17

 Ética, Parte III, def.3, p.163.  
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corpo, mas também a mente, afinal há necessariamente uma ideia que corresponde a cada 

afecção corporal, segundo a famosa tese do paralelismo. Na mesma medida, afeto não recobre 

apenas as paixões, ao contrário, engendra, num mesmo movimento, ações e paixões, ou seja, 

recobre tanto a nossa atividade (quando podemos ser causa adequada de algumas afecções) 

quanto a nossa passividade (quando acontece algo em nós de que somos causa apenas 

parcial).   

 

2.4 CONTEXTO GERAL DO CONCEITO DE IMAGINAÇÃO NA ÉTICA 

 

 

 Tendo visto, então, o sentido preciso que Spinoza aplica ao conceito de atividade e 

passividade, agora podemos passar a uma análise introdutória do contexto geral no qual é 

formulado inicialmente o conceito de imaginação, o que ocorre, como vimos mais acima, na 

proposição 17 de Parte II da Ética, destinada a tratar da natureza e da origem da mente.  Essa 

proposição afirma que “Se o corpo humano é afetado de uma maneira que envolve a natureza 

de algum corpo exterior, a mente humana considerará esse corpo exterior como existente em 

ato ou como algo que lhe está presente, até que o corpo seja afetado de um afeto que exclua a 

existência ou a presença desse corpo.” A demonstração desta proposição faz referência, a fim 

de explicá-la, à proposição 12 desta Parte, assim como ao corolário da proposição 16.  

De acordo com a proposição 12, tudo aquilo que ocorre no objeto da ideia que 

constitui a mente humana (ou seja, tudo aquilo que ocorre, portanto, no corpo
18

) é percebido 

pela mente. Essa ideia, então, de tudo aquilo que se passa no corpo existirá na mente, nada 

podendo acontecer nesse corpo que não seja também percebido pela mente. Isso quer dizer 

que existe, então, em Deus
19

 (enquanto ele constitui a essência da mente de alguma coisa) o 

conhecimento de tudo o que acontece no objeto de alguma ideia.  Como na proposição 13 

                                                           
18

 Ética, Parte II, prop.13, p.97. 
19

 Remeto o leitor à definição de Deus oferecida por Charles Ramond em seu Vocabulário de Spinoza, segundo a 

qual: “Para Espinosa, não existem várias realidades, existe apenas uma. Nosso universo, com suas estrelas, suas 

galáxias mais longínquas, é apenas um modo (o modo infinito mediato) de um dos atributos infinitos da 

substância, que Espinosa chama, também, causa de si, Deus ou Natureza (Carta 64). A célebre expressão Deus 

ou Natureza, Deus sive Natura (IV pref.: “esse ser eterno e infinito que chamamos Deus ou a Natureza age e 

existe com a mesma necessidade – ver também IV 4 dem.), resume, assim, um mundo sem exterioridade, sem 

transcendência, um mundo que não tem Deuses porque ele é Deus – dupla determinação que permite 

compreender, em certa medida, o duplo movimento de entusiasmo e de escândalo historicamente suscitado pela 

filosofia de Spinoza. Cf.  RAMOND, Charles. Vocabulário de Espinosa. Tradução Claudia Berliner; Revisão 

técnica Homero Santiago. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.   
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Spinoza mostra que o objeto da ideia que constitui a mente humana não é nada senão o 

próprio corpo, ou seja, um modo definido e determinado do atributo extensão, o filósofo pode 

concluir, então, que toda e qualquer afecção do corpo humano por corpos externos envolve, 

de saída, o conhecimento pela mente desta mesma afecção, ou seja, o conhecimento desse 

acontecimento que se passa no corpo.  Aqui é importante, igualmente, a referência ao 

corolário da proposição 9 que havia afirmado que “De tudo o que acontece no objeto singular 

de uma ideia existe o conhecimento em Deus, enquanto ele tem unicamente a ideia desse 

objeto”
20

 e também a proposição 11 que mostra que “o que, primeiramente, constitui o ser 

atual da mente humana não é senão a ideia de uma coisa singular existente em ato”
21

.  

Dessa forma, Spinoza tem elementos suficientes, portanto, para afirmar na 

demonstração da proposição 17 que a mente considerará ou perceberá sempre as afecções do 

corpo, que envolvem, portanto, a natureza tanto do corpo humano quanto do corpo exterior.  

Nesse sentido, as imaginações particulares (enquanto ideias das afecções do corpo humano) 

envolvem também a natureza do corpo exterior, ainda que indiquem mais o estado ou 

natureza de nosso próprio corpo
22

. A mente retrata, portanto, todos os acontecimentos ou 

afecções do corpo, na mesma medida em que também percebe que o corpo é causa apenas 

parcial, ou seja, causa inadequada dessas afecções.  A imaginação, portanto, representa 

acontecimentos complexos, e nesse sentido, também considera os corpos externos de uma 

certa maneira, a saber: como algo que lhe está presente ou que existe em ato.  Em outros 

termos: A imaginação afirma, de um lado, a própria afecção do corpo e, de outro, a existência 

de um objeto externo que o afeta, pois todas as maneiras pelas quais o corpo humano pode ser 

afetado envolvem tanto a natureza do corpo humano quanto a natureza do corpo exterior
23

. 

A ideia da afecção do corpo humano, então, afirma a existência do corpo exterior, 

pois, como vimos, a imaginação representa ou retrata um acontecimento complexo, 

reconhecendo que o corpo humano não é a única causa da afecção, sendo apenas causa parcial 

ou inadequada desses acontecimentos.  Essa afirmação da existência do corpo exterior deixará 

de existir apenas quando o corpo for afetado por outro afeto que, inversamente, exclua a 

presença atual deste corpo.  A representação, entretanto, do corpo externo como algo presente 

não depende da existência, de fato, deste mesmo corpo exterior, ou seja, pode acontecer que 

                                                           
20

 Ética, Parte II, prop.9,  cor, p.91. 
21

 Ética, Parte II, prop.11, p.95. 
22

 Ética, Parte II, prop.16, cor.1, p.107. 
23

 Ética, Parte II, prop.16, p.107. 
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esse corpo nem mais exista ou que não esteja mais presente
24

, mas a mente continuará a 

representá-lo como presente enquanto durar esta afecção.  

Isso acontece porque incidem sobre as partes moles do corpo as partes fluidas, 

deformando as suas superfícies.  Tal movimento das partes fluidas será refletido da mesma 

forma todas as vezes que reencontrar essas superfícies.  Como resultado, o corpo será afetado 

do mesmo afeto que o havia afetado antes, ainda que a causa externa não esteja mais, de fato, 

presente. Desta maneira, a mente perceberá esta afecção
25

 e considerará o corpo externo como 

lhe estando presente a partir do afeito causado no seu objeto, ou seja, no próprio corpo. 

Enquanto durar, portanto, a ideia dessa afecção, existirá, na mente, a ideia de uma causa 

externa, dado que o efeito da afecção sobre o nosso corpo ainda é atual. 

A proposição 12 da Ética II, fundamental para a demonstração da proposição 17, que 

oferece uma descrição inicial da natureza da imaginação na Ética, assenta suas bases, por sua 

vez, no escólio da proposição 7.  Com efeito, o escólio da proposição 12 remete o leitor ao 

escólio da proposição 7 a fim de que seja mais claramente compreendido o que o filósofo está 

afirmando.  A tese, então, de que cada afecção corporal é percebida pela mente humana 

(prop.12) é defendida por Spinoza por referência, em certa medida, à famosa teoria do 

paralelismo (prop.7).  Segundo o paralelismo, para cada modo, por exemplo, do atributo 

extensão há um modo do atributo pensamento que lhe é correspondente.  Ainda que Spinoza 

nunca tenha utilizada a palavra “paralelismo” para se referir a sua própria teoria dos atributos 

de Deus (ou substância), diversos comentadores (como Deleuze) enfatizam a espécie de 

paralelismo existente entre os modos dos atributos da substância.  Essa teoria nos ajuda a 

compreender que não há, em Spinoza, causalidade recíproca entre os modos dos atributos da 

substância, ou seja, cada atributo se concebe a partir de si mesmo, visto que são realmente 

distintos entre si.  

A substância consta de infinitos atributos dos quais conhecemos apenas dois, a saber: 

Extensão e pensamento.  Os atributos são a própria realidade constitutiva da substância, o que 

permite Spinoza identificá-la com seus próprios atributos.  Estes são, entretanto, realmente 

distintos entre si na medida em que cada um deles se concebe a partir de si mesmo, sem 

referência a outro atributo
26

.  Neste sentido, uma ideia não necessita de outro atributo para ser 

concebida, mas tão somente o atributo do pensamento, da mesma maneira que um corpo não 

                                                           
24

 Ética, Parte II, prop. 17, cor. p. 107-111 
25

 Ética, Parte II, prop 12, p.95 
26

 Ética, Parte I, prop.15, p.31. 
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necessita de outro atributo para ser concebido além do atributo da extensão, ou seja, cada uma 

das séries se concebe a partir de si mesma, e sem causalidade recíproca
27

.  Dito de outro 

modo: Nem a extensão se produz a partir do pensamento nem, inversamente, o pensamento se 

produz a partir da extensão, na medida em que consistem em dois dentre os infinitos atributos 

que exprimem o ser da própria substância. 

As confusões, entretanto, criadas pela tese do paralelismo, ao não enfatizar a unidade 

entre mente e corpo (modos, respectivamente, dos atributos pensamento e extensão) tão 

claramente defendida por Spinoza, nos alerta para o perigo de introduzirmos uma espécie de 

dualismo numa filosofia radicalmente monista.  Como nos mostra a proposição 21 da Ética II, 

corpo e mente são uma só e mesma coisa expressas, entretanto, de duas maneiras. A noção de 

Igualdade, então, seria mais exata para expressar a relação entre os atributos substanciais em 

Spinoza, ainda que a ausência de causalidade entre os modos dos atributos seja bem explicada 

pela tese do “paralelismo”. De qualquer modo, o escólio da proposição 7 da Parte II mostra-se 

como fundamental para que Spinoza possa mostrar que toda e qualquer afecção corporal é 

acompanhada, na mente, por uma ideia dessa afecção. Ideia esta que reconhece a afecção 

existente em seu objeto (o corpo), afirma a complexidade da causa e também a presença ou 

existência atual do corpo exterior. 

Esse envolvimento de corpos externos na própria ideia da afecção apresentado na 

proposição 17 remete-nos ao corolário 1 da proposição anterior, que afirma que “(...) a mente 

humana percebe, juntamente com a natureza de seu corpo, a natureza de muitos outros 

corpos.” Outro aspecto decisivo do conceito de Imaginação aparece no segundo corolário da 

citada proposição 16, segundo o qual “as ideias que temos dos corpos exteriores indicam mais 

o estado de nosso corpo do que a natureza dos corpos exteriores
28

(...)”.  

Nesse sentido, quando se afirma, a partir de uma ideia imaginativa, a presença ou 

existência atual de um corpo exterior não se leva em consideração o fato de que as ideias das 

afecções de nosso corpo dizem mais respeito à natureza ou arranjo do nosso corpo do que à 

                                                           
27

 É de se notar que a Filosofia de Spinoza, ao promover um sistema no qual não há, nem pode haver, 

causalidade recíproca entre os atributos de Deus, se afasta, de alguma maneira, da concepção cartesiana segundo 

a qual enquanto a mente age, o corpo, por sua vez, padece, e, inversamente, quando o corpo age, logo a mente 

padece.  Para esse entendimento tomamos como fio condutor a proposição 7 da segunda parte da Ética, que 

enuncia que: “a ordem e a conexão das ideias é o mesmo que a ordem e a conexão das coisas”.  A relação entre 

os atributos da substância absolutamente infinita, na Filosofia de Spinoza, vem sendo tratada há bastante tempo 

por grande parte dos comentadores como uma relação de paralelismo, ainda que o filósofo nunca tenha 

empregado tal termo para se referir ao seu próprio sistema.  Para um estudo mais detalhado do estado atual dessa 

questão, indicamos a obra:  JAQUET, Chantal. A unidade do corpo e da mente: afetos, ações e paixões em 

Espinosa. Belo Horizonte – MG: Autêntica Editora, 2011. 
28

 Ética, Parte II, prop.16, cor.2, p.107. 
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natureza do corpo exterior.  Spinoza remente o leitor ao apêndice da Ética I, lugar onde ele 

afirma inicialmente essa teoria. No escólio da proposição 17, entretanto, ele nos oferece um 

exemplo bastante ilustrativo, a saber: A ideia de Pedro que constitui a essência da mente de 

Pedro explica diretamente a essência do corpo de Pedro (envolvendo existência apenas 

enquanto Pedro existe), enquanto a ideia de Pedro que existe em Paulo indica mais o estado 

do corpo de Paulo do que a natureza de Pedro.  Neste último caso, enquanto durar o estado do 

corpo de Paulo, sua mente considerará Pedro como existente em ato, ainda que ele não mais 

exista ou que não esteja mais presente de fato. 

A lógica da imaginação ganha mais precisão ainda com as proposições 19, 23 e 26 ao 

se referirem ao conhecimento que a mente tem, respectivamente, do próprio corpo, da mente e 

do corpo externo. Esse conhecimento se dá exclusivamente por meio das ideias das afecções 

do corpo, isto é, por meio da imaginação. Na proposição 19 da Parte II, Spinoza afirma que 

“A mente humana não conhece o próprio corpo humano e não sabe que ele existe senão por 

meio das ideias das afecções pelas quais o corpo é afetado”. Na mesma medida em que, 

anteriormente, o corpo exterior era entendido como existente em ato, isso valerá também para 

o próprio corpo humano.  Nesse sentido, o conhecimento que a mente tem do próprio corpo é 

tão imaginativo quanto o conhecimento que ela tem dos corpos exteriores pelos quais o corpo 

humano é afetado. Como a proposição 12 já havia provado que a mente humana percebe todas 

as afecções do corpo, Spinoza aplica os princípios das proposições 16 e 17 para mostrar que a 

mente percebe o seu próprio corpo, então, como existente em ato, da mesma forma que ocorre 

em relação aos corpos exteriores.  O conhecimento, portanto, que a mente possui do próprio 

corpo humano trata-se de um conhecimento imaginativo e, portanto, parcial ou inadequado.  

Vejamos, em linhas gerais, como Spinoza demonstra essa proposição, cujo enunciado afirma 

que “a mente humana não conhece o próprio corpo humano e não sabe que ele existe senão 

por meio das ideias das afecções pelas quais o corpo é afetado”. 

Inicialmente, Spinoza retoma a noção de que a mente humana é a própria ideia do 

corpo humano (prop.13)
 29

.  Essa ideia existe em Deus, (pela prop.9) “enquanto ele é 

considerado como afetado de outra ideia de uma coisa singular”
30

.  A “pequena física” como é 
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 A proposição 13 da Parte II da Ética, que acaba se desdobrando em uma pequena física, afirma que “o objeto 

da ideia que constitui a mente humana é o corpo, ou seja, um modo definido da extensão, existente em ato, e 

nenhuma outra coisa”. 
30

 A proposição 9 da Parte II da Ética afirma que “a ideia de uma coisa singular existente em ato tem Deus como 

causa, não enquanto ele é infinito, mas enquanto é considerado como afetado de outra ideia de uma coisa 

singular existente em ato, ideia da qual Deus é também a causa, enquanto é afetado de uma terceira ideia, e assim 

até o infinito". Com efeito, a ideia de uma coisa singular é um modo singular do atributo pensamento.  Nessa 

medida, essa ideia tem Deus por causa na medida em que ele é uma coisa pensante. Mas não enquanto Deus é 

absolutamente coisa pensante, mas enquanto considerado como afetado de um outro modo do pensar que tem 
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chamado por alguns comentadores o esboço de uma teoria física que decorre da proposição 13 

da Parte II da Ética, havia enunciado em seu quarto postulado que o corpo humano, para se 

conservar, necessita de diversos outros corpos “pelos quais ele é como que continuamente 

regenerado”.  A retomada da proposição 12 mostra que a mente percebe tudo aquilo que 

ocorre em seu objeto, a saber: o corpo. E a passagem pela proposição 16 confirma que as 

ideias das afecções do corpo humano envolvem tanto a natureza do corpo humano como a 

natureza do corpo externo.  Este panorama, que possibilitava a contemplação do corpo 

externo como existente em ato, aqui possibilita, portanto, a contemplação do próprio corpo 

como existente em ato.    O conhecimento, portanto, que a mente tem no que se refere ao 

corpo humano é tão imaginativo quanto aquele que tem em relação aos corpos externos. 

Agora como Spinoza irá proceder para mostrar que também o conhecimento que a mente tem 

de si própria, e não apenas de seu corpo, trata-se de um conhecimento imaginativo?   

Vimos, então, até aqui que a mente possui um conhecimento inadequado ou parcial 

tanto do seu próprio corpo quanto dos corpos exteriores (pela prop.17). Qual seria, entretanto, 

da perspectiva de Spinoza, o tipo de conhecimento que a mente teria de si própria? A resposta 

a essa questão surge exatamente na proposição 23 ao afirmar que “a mente não conhece a si 

mesma senão enquanto percebe as ideias das afecções do corpo”.
31

 O conhecimento ou a ideia 

da mente refere-se a Deus da mesma forma que o conhecimento ou ideia do corpo, dado que 

“a ordem e conexão das ideias é o mesmo que a ordem e a conexão das coisas”
32

.  Como a 

mente humana não conhece o corpo humano
33

, ela também não possui um conhecimento 

(adequado) da própria mente
34

.  Com efeito, a mente só conhece a si própria a partir das ideias 

das afecções do corpo, ou seja, a partir da imaginação. Além disso, as ideias das afecções do 

corpo estão em concordância
35

 com a natureza da mente e, nesse sentido, o conhecimento 

delas envolve o conhecimento da mente.  Dado que a proposição 22
36

 havia provado que o 

conhecimento das ideias das afecções do corpo existe na mente, ou seja, as ideias das ideias 

das afecções do corpo estão referidas a Deus da mesma maneira que as ideias das afecções, 

Spinoza conclui, então, que é apenas nesse sentido que a mente humana conhece a si mesma.  

                                                                                                                                                                                     
Deus também por causa enquanto afetado de outro modo do pensar e, assim, até o infinito. Essa rede causal 

infinita (de causas finitas) é tratada especificamente na proposição 28 da Parte I da Ética. 
31

 Ética, Parte II, prop.23, p.117. 
32

 Ética, Parte II, prop.7, p.87. 
33

 Ética, Parte II, prop.19, p.113. 
34

 Ética, Parte II, prop.11, p.95. 
35

 Ética, Parte II, prop.13, p.97. 
36
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A mente, então, percebe a seu corpo, a si mesma e aos corpos externos como 

existentes em ato, percebendo suas imagens no corpo. Todos estes modos de conhecimento 

descritos nas proposições 19, 23 e 26 da Ética II são retomados precisamente no corolário da 

proposição 29, que mostrará que se tratam de modos de um conhecimento inadequado, isto é, 

um conhecimento mutilado e confuso. “Portanto, enquanto tem essas ideias, a mente não tem, 

de si própria (pela prop.29), nem de seu corpo (pela prop.27), nem dos corpos exteriores (pela 

prop.25), um conhecimento adequado, mas apenas (pela prop.28 e seu esc.) um conhecimento 

mutilado e confuso”
37

. Perceber, então, pelas ideias das afecções do corpo é ser exteriormente 

determinado a considerar alguma coisa pelo “encontro fortuito” com as coisas.   

Um novo e importante aspecto é adicionado, então, à noção de imaginação no escólio 

da proposição 29, mostrando que sempre que os homens percebem as coisas pelas ideias das 

afecções do corpo, ou seja, sempre que eles imaginam, eles percebem as coisas segundo a 

“ordem comum da natureza”.  Perceber segundo a ordem da natureza significa, sobretudo, 

perceber segundo uma determinação que nos é externa. Essa dimensão de conhecimento, 

portanto, expressa um conhecimento inadequado.  Entretanto, ainda que seja clara a 

determinação externa quando imaginamos alguma coisa, na medida em que não somos causa 

senão parcial disso que ocorre em nosso corpo, o fim do escólio da proposição 29 mostra que 

todas as vezes em que a mente está arranjada internamente, seja de uma ou de outra maneira, 

ela considera as coisas clara e distintamente.  Nesta medida, Spinoza parece fugir do campo 

da imaginação estrita, ao mostrar que quando a mente “está internamente determinada, por 

considerar muitas coisas ao mesmo tempo, a compreender suas concordâncias, diferenças e 

oposições”
38

 podemos alcançar uma espécie de conhecimento claro e distinto. 

Antes de passarmos às próximas duas etapas de nosso trabalho, quais sejam: a 

descrição da imaginação como uma dinâmica afirmativa de pensamento e o problema da 

relação entre a imaginação e os erros da mente, veremos mais detalhadamente como Spinoza 

procede na demonstração da proposição 29 desta Parte II, que nos é importante na medida em 

que, como sugerimos mais acima, o filósofo demonstra, em certo sentido, a importância que a 

Imaginação poderá ter em relação ao conhecimento racional e também resume as noções que 

explicitamos até aqui que se referem ao conhecimento inadequado que a mente tem de si 

própria, de seu corpo e dos corpos exteriores.  Faremos, igualmente, um breve comentário 

acerca da proposição 14 que afirma que quanto maior o número de modos pelos quais seu 

corpo pode ser arranjado, mais a mente torna-se capaz de perceber.  Para desempenharmos tal 
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tarefa vejamos, em primeiro lugar, em sua integralidade, a proposição 29 e sua demonstração.  

Na sequência falaremos sobre o corolário e o escólio. 

 

Proposição 29.  A ideia da ideia de uma afecção qualquer do corpo humano não 

envolve o conhecimento adequado da mente humana. 

 

Demonstração.  Com efeito, a ideia de uma afecção do corpo humano (pela prop.27) 

não envolve o conhecimento adequado do próprio corpo humano, ou seja, não 

exprime adequadamente sua natureza, isto é (pela prop. 13), não está, 

adequadamente, em concordância com a natureza da mente.  Portanto (pelo ax. 6 da 

P.1), a ideia dessa ideia não exprime adequadamente a natureza da mente humana, 

ou seja, não envolve o seu conhecimento adequado.  

 

Esta proposição, com efeito, demonstra que, na mesma medida em que a ideia da 

afecção do corpo humano não envolve o conhecimento adequado do corpo (não exprime de 

maneira adequada sua natureza), o que foi provado na proposição 27
39

, a ideia dessa ideia 

também não exprime adequadamente a natureza da mente humana. No corolário da 

proposição 29 Spinoza afirma que toda vez que a mente humana percebe as coisas segundo “a 

ordem comum da natureza” ela não tem, como já observamos mais acima, um conhecimento 

adequado nem de si própria, nem de seu objeto (seu corpo), nem dos corpos exteriores, mas 

unicamente um conhecimento mutilado e confuso.  Nosso interesse, entretanto, repousa 

principalmente sobre o escólio na medida em que nele Spinoza parece já adiantar o papel 

relevante cumprido pela Imaginação em seu projeto ético de beatitude pelo conhecimento.  É 

no escólio, com efeito, que o filósofo diz: 

 

Afirmo expressamente que a mente não tem, de si própria, nem de seu corpo, nem 

dos corpos exteriores, um conhecimento adequado, mas apenas um conhecimento 

confuso, sempre que percebe as coisas segundo a ordem comum da natureza, isto é, 

sempre que está exteriormente determinada, pelo encontro fortuito com as coisas, a 

considerar isto ou aquilo.  E não quando está interiormente determinada, por 

considerar muitas coisas ao mesmo tempo, a compreender suas concordâncias, 

diferenças e oposições.  Sempre, com efeito, que está, de uma maneira ou outra, 

interiormente arranjada, a mente considera as coisas clara e distintamente, como 

demonstrarei mais adiante
40

. 

 

Aqui já podemos observar, em certo sentido, a importância do conhecimento 

imaginativo (1
o
 gênero de conhecimento) em relação ao conhecimento racional (2

o
 gênero de 
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conhecimento).  Entretanto, será nos escólios da proposição 40 da Parte II que veremos mais 

claramente essa importância, pois Spinoza mostrará que conhecer a partir das propriedades 

comuns das coisas não dispensa, de todo, a consideração ou contemplação de modos 

singulares existentes (própria da imaginação), dado que a mente poderá inteligir as 

propriedades comuns das coisas a partir da própria consideração ou contemplação de muitas 

coisas ao mesmo tempo, como a proposição 29 já havia mostrado. 

É esta mesma proposição 40 da Parte II da Ética que irá apresentar os três gêneros de 

conhecimento, nomeadamente: Imaginação, razão e ciência intuitiva. Isto ocorre justamente 

num contexto no qual Spinoza faz duras críticas aos universais, aos “termos ditos 

transcendentais, tais como ente, coisa, algo
41

”, apresentando sua gênese. Na verdade, esses 

termos (Tais como Ser e Coisa) aparecem, segundo Spinoza, porque o corpo humano é 

limitado, capaz de formar, distinta e simultaneamente, apenas um certo número de imagens
42

, 

ou seja, a limitação do corpo faz com que não seja possível formar um número muito elevado 

de imagens distintas umas das outras sem que elas acabem por se confundir inteiramente.  

Com efeito, “se esse número é ultrapassado, tais imagens começam a se confundir. E se é 

largamente ultrapassado, todas as imagens se confundirão inteiramente entre si
43

”. Seguindo 

esse raciocínio, Spinoza afirma ser evidente (dadas as proposições 17 e 18) que a mente 

humana pode imaginar, distinta e simultaneamente, um número de corpos compatível com o 

número de imagens que podem ser formadas, simultaneamente, no próprio corpo.  Quando as 

imagens se confundem completamente em nosso corpo, nossa mente imaginará os corpos de 

maneira mutilada e confusa, agrupando-os como se tratassem de um atributo (Ser, Coisa, 

etc...). Na sequência de seu argumento, Spinoza afirmará que essas noções são formadas de 

maneira distinta pelas pessoas, de acordo com a coisa pela qual o corpo delas foi mais afetada, 

coisa esta que a mente, por conseguinte, imaginará ou lembrará mais facilmente. 

 

Por exemplo, os que frequentemente consideram com admiração a estatura dos 

homens compreenderão, pelo nome de homem, um animal de estatura ereta; os que 

estão acostumados a considerar um outro aspecto formarão dos homens outra 

imagem comum, por exemplo, que é um animal que ri, que é bípede e sem penas, 

que é um animal racional.  E, assim, cada um, de acordo com a disposição de seu 

corpo, formará imagens universais das outras coisas.  Não é, pois, surpreendente 

que, dentre os filósofos que pretenderam explicar as coisas naturais exclusivamente 

pelas imagens dessas coisas, tenham surgido tantas controvérsias
44
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 Com efeito, Spinoza mostra que a diferença entre os termos transcendentais e as 

espécies consiste apenas no grau de confusão que elas apresentam.  No caso das espécies a 

força de imaginar não é completamente superada na medida em que se imagina distintamente 

tão somente aquilo que afeta mais intensamente o corpo.  Então nós acabamos perdendo a 

capacidade de diferenciar os seres singulares.  

Poderíamos, entretanto, nos questionar: Na medida em que as noções universais, isto 

é, “os termos ditos transcendentais”, apresentam esse problema, a saber: variarem segundo as 

disposições de cada um, por que a razão, igualmente, não apresenta esse problema?  Dito de 

outro modo: Em que diferem os conceitos universais criticados por Spinoza e a própria razão 

a fim de que esta possa, por assim dizer, corrigir os defeitos daqueles? A proposição 29 já 

havia mostrado que a mente possui um conhecimento adequado quando “está interiormente 

determinada, por considerar muitas coisas ao mesmo tempo, a compreender suas 

concordâncias, diferenças e oposições”
45

. Como parece claro nesta passagem, a razão não 

pode dispensar, num certo sentido, a contemplação dos singulares existentes.  É a partir desta 

contemplação de muitas coisas, simultaneamente, que a mente poderá inteligir as 

propriedades comuns, desde que ela não faça desaparecer (como no caso das espécies) a 

distinção que os seres singulares apresentam.   

  Trataremos desse tema com mais profundidade posteriormente, quando já tivermos 

apresentado alguns aspectos sobre, de um lado, o caráter afirmativo da imaginação e, de 

outro, sobre a relação da imaginação com os erros da mente. 

 

 

2.5 DINÂMICA AFIRMATIVA DA IMAGINAÇÃO 

 

 Na medida em que a imago (imagem) consiste, como vimos, numa dinâmica que 

remete sem fidelidade a corpos externos, sendo um efeito produzido tanto a partir da potência 

do corpo afetado quanto a partir da potência do corpo afetante, temos como consequência para 

a imaginatio (imaginação) o caráter afirmativo da imaginação e sua relação com os erros da 

mente. Um dos pontos que mais diferencia o projeto da Ética em relação ao projeto do 

Tratado da Reforma da Inteligência, em relação ao conceito de imaginação, consiste no fato 

de que Spinoza passa a tentar tirar a responsabilidade da imaginação em nossos erros.  Nesse 
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sentido, vamos retomar agora a segunda parte do escólio da proposição 17
46

, onde Spinoza 

anuncia que: 

 

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 como 

privada da ideia que exclui a existência das coisas que ela imagina como lhe 

estivessem presentes.  Pois, se a mente, quando imagina coisas inexistentes como se 

lhe estivessem presentes, soubesse, ao mesmo tempo, que essas coisas realmente não 

existem, ela certamente atribuiria essa potência de imaginar não a um defeito de sua 

natureza, mas a uma virtude, sobretudo se essa faculdade de imaginar dependesse 

exclusivamente de sua natureza, isto é (pela def.7 da P.1), se ela fosse livre etc.
47

 

 

 As imaginações, com efeito, consideradas em si mesmas, não possuem nenhum erro.  

Ninguém erra, portanto, por imaginar algo, mas apenas na medida em que estamos privados 

de uma ideia que esclareceria nossa mente de que as coisas que ela imagina como presentes 

não existem. Na medida em que a imaginação consiste em algo real, ela é, segundo Spinoza, 

perfeita em si mesma, afinal de contas “não há, nas ideias, nada de positivo pelo qual se 

digam falsas”
48

, como enuncia a proposição 33 da Ética II. Isso significa, então, que há, para 

cada acontecimento ou evento corporal, uma ideia que se segue, no intelecto de Deus
49

, na 

mesma ordem e concatenação dos objetos extensos, dado que há sempre uma correspondência 

entre os modos dos atributos divinos
50

. No entanto, uma mente qualquer, ao ser afetada pelas 

ideias de corpos exteriores, representa essas ideias inadequadamente, ou seja, de maneira 

parcial, pois a ideia da afecção do corpo só é causada em parte pela natureza do corpo.  Nesse 

sentido, essa ideia está privada de alguma coisa, a saber: a representação completa ou total da 

causa.  

O corpo exterior, portanto, por um lado, é representado inadequadamente pela mente, 

mas essa ideia imaginativa representa adequadamente, por outro lado, a afecção corporal a 

qual corresponde essa ideia imaginativa. Como afirma Ulysses Pinheiro, em seu artigo 

Sonâmbulos, crianças, loucos e sonhadores: a teoria do erro em Spinoza
51

:  
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É como se cada ideia de afecção do corpo tivesse dois referentes, o objeto externo 

que afetou o corpo e a própria afecção do corpo. O primeiro seria um traço 

imagético (i.e., representativo) imprimido em nosso corpo próprio pelo corpo 

exterior; o segundo, o traço considerado em si mesmo, sem referência a algo externo 

ao corpo, representaria a própria afecção do corpo.  

Em suma, apenas em relação ao primeiro tipo de referente, ou seja, em relação à ideia 

imaginativa do corpo externo que afeta o meu próprio corpo, que há parcialidade e 

inadequação. No que se refere ao segundo tipo de referente, a saber: quanto à própria afecção 

do corpo, a imaginação a representa adequadamente, dado que para cada afecção corporal há 

necessariamente, do ponto de vista de Spinoza, uma ideia que lhe corresponde no intelecto de 

Deus.   

No entanto, qual é o estatuto da noção de representação na Ética, dado que, como 

vimos, a imaginação consiste na representação dos corpos exteriores como se estivessem 

presentes ou existentes em ato? A representação, em Spinoza, não deve ser confundida com 

uma representação espacializante (em três dimensões) desenhada sobre o quadro mudo da 

mente
52

, na medida em que as ideias são conceitos do pensamento e não apenas percepções 

que expressam unicamente a passividade da mente, afinal de contas Spinoza afirma 

precisamente no escólio da proposição 48 que “(...) por ideias, compreendo não as imagens, 

como as que se formam no fundo do olho nu ou, se preferirem, no cérebro, mas os conceitos 

do pensamento.”
53

   

Nesse sentido, a imaginação é uma expressão de pensamento.  O substantivo 

representatio, de fato, é um termo muito pouco utilizado por Spinoza.  Especificamente na 

Ética, ele não aparece nenhuma vez. Já no Tratado Teológico Político ele aparece remetendo 

à profecia
54

. A representação, entretanto, pode ser utilizada por nós utilizada em relação ao 

conhecimento imaginativo em Spinoza, o que não nos deve levar a considerar que se trate de 

uma representação mimética do objeto, segundo a qual a ideia da afecção do corpo perderia o 

seu aspecto dinâmico de pensamento, a saber: de ser um conceito da mente, e não apenas uma 

mera percepção do seu objeto.  O termo representação se aplica no sentido do conhecimento 

imaginativo na medida em que a mente representa diretamente, como vimos, a própria 

afecção do corpo, a própria imagem. Mas tal representação não reproduz a imagem 

exatamente como um modo definido e determinado da extensão, dado que as ideias (conceitos 
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da mente) não são imagens. Exemplo: A imaginação de um círculo não se confunde com a 

imagem de círculo que se formaria, nos termos de Spinoza, no fundo do olho nu ou no 

cérebro. 

É contra o cartesianismo que Spinoza irá defender na proposição 49 da Parte II que 

toda e qualquer ideia já contém em si mesma a sua própria afirmação.  Para os cartesianos a 

afirmação de uma ideia envolveria uma outra faculdade da mente, a saber: a liberdade da 

vontade. Do ponto de vista spinozista vontade e o intelecto consistem em uma mesma coisa
55

, 

ou seja, são as próprias ideias ou volições particulares.  A teoria do erro de Descartes, 

inversamente, é fundamentada segundo a noção de que a vontade tem, por assim dizer, uma 

extensão mais ampla em relação ao intelecto. É por isso que Spinoza afirma no início do 

escólio desta mesma proposição que “suprimimos, assim, a causa à qual, comumente, se 

atribui o erro. Já havíamos mostrado que a falsidade consiste apenas numa privação que as 

ideias mutiladas e confusas envolvem”. A teoria cartesiana da causalidade mental , portanto, 

será substituída pela teoria, demonstrada nesta mesma proposição que agora analisamos, de 

que cada ideia já possui nela mesma sua própria afirmação.    

Será, entretanto, no escólio desta mesma proposição 49 (um dos mais longos da Ética) 

que Spinoza descreverá a gênese do erro ou da falsidade. Para ele o erro consiste numa 

privação de certeza (certitudinis privationem).  Nossas ideias mutiladas e confusas envolvem 

essa privação de certeza. “É por isso que ideia falsa, enquanto é falsa, não envolve a 

certeza”
56

. Nesse sentido, o homem que tem ideias falsas e que satisfaz com elas não está, de 

maneira alguma, certo, mas apenas não duvida de suas próprias ideias: Ausência de dúvida, 

nesse contexto, não significa certeza, pois a certeza consiste “algo positivo”. Já a ausência de 

certeza caracteriza, nos termos de Spinoza, a própria falsidade. O homem, portanto, que se 

contenta com ideias falsas não duvida de que suas ideias sejam, de fato, falsas porque não há 

causas que motivem uma flutuação de sua imaginação.  

 

2.6 O PROBLEMA DO ERRO EM SPINOZA 
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 O problema do erro ou da falsidade atravessa toda a história da filosofia, envolvendo 

questões de ordem metafísica, lógica, epistemológica e moral. Especificamente no caso de 

Spinoza, na medida em que a Ética realiza um projeto ético que busca, em grande medida, 

atingir a beatitude pelo conhecimento, torna-se imprescindível uma explicação adequada 

acerca da possibilidade do erro, especialmente no que se refere aos nossos afetos passivos (ou 

paixões) que engendram a dinâmica da servidão, abordada especificamente no livro IV da 

Ética. Essa explicação é igualmente necessária para que possamos compreender o sentido da 

tese de Spinoza acerca da potência que o intelecto humano possui para conhecer a verdade e 

atingir a felicidade e, portanto, exerce uma função importante do ponto de vista da ética 

spinozista. Nesse sentido, veremos como a solução adotada por ele para esse problema 

empreenderá uma articulação entre falsidade ou erro às ideias inadequadas.  

 Spinoza já havia pensado, como já indicamos mais acima, na solução proposta por 

Descartes para o problema do erro.  A passagem do escólio da proposição 49 da Parte II da 

Ética que citamos mais acima e que diz respeito à supressão da causa à qual comumente se 

atribui o erro evidencia esse fato, assim como outras passagens relevantes que igualmente nos 

mostram que Spinoza parte do solo do cartesianismo para reformular, de maneira 

extremamente original, a maneira de se pensar a possibilidade do erro.  Em linhas bem gerais, 

visto que uma abordagem mais completa escaparia às pretensões da nossa dissertação, 

podemos dizer que a teoria do erro desenvolvida por Descartes envolve, em grande medida, as 

seguintes ideias centrais: Nós somos os responsáveis diretos pelos nossos erros na medida em 

que utilizamos de forma equivocada o nosso livre-arbítrio, e dessa maneira ultrapassamos os 

limites de nosso entendimento finito.  Ocorre quando erramos a afirmação por parte de nossa 

vontade, que é infinita, daquilo que uma ideia representa não de maneira clara e distinta, mas 

apenas confusamente. Trata-se, com efeito, de uma afirmação voluntária, dada a tese 

cartesiana da liberdade da vontade, o que faz com que recaia apenas sobre nós, portanto, a 

responsabilidade em relação à existência de erros no mundo.  Entretanto, a finitude de nosso 

entendimento, própria dos seres criados, explica apropriadamente, segundo o ponto de vista 

cartesiano, a nossa ignorância, isto é, nossa ausência de conhecimentos, mas não o próprio 

erro.  Nessa perspectiva, o erro envolve, além de nossa ignorância, algo mais, a saber: a 

afirmação de nossa vontade infinita daquilo que uma ideia percebe de forma obscura e 

confusa.  

 Spinoza desmontará todas as peças da explicação cartesiana da existência do erro, 

formulando uma nova maneira de solucionar o problema: As próprias faculdades da “alma” e 
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a liberdade da vontade, noções chaves para a solução proposta por Descartes, são rejeitadas 

por Spinoza, tornando-se exemplos e modelos da falsidade. Ao invés de falar em faculdades 

da “alma” ou da mente, ele busca dar conta de todos os aspectos de nossa vida mental, por 

mais complexos que sejam, a partir de uma refinada teoria da ideia, em suas complexas 

relações com outras ideias, e em suas diferentes dimensões cognitivas.  Ainda que essas 

críticas à maneira através da qual Descartes busca solucionar o problema do erro apareçam 

em muitas das cartas trocadas por Spinoza, é precisamente na Ética onde aparecerão as 

críticas mais completas e radicais a essas doutrinas.   

É justamente na segunda Parte da Ética, onde Spinoza utilizará o seu princípio monista 

desenvolvido na primeira parte da obra para desarticular as teses cartesianas sobre as quais 

repousam a sua solução para o problema do erro.  A fim de que possamos entender 

resumidamente algumas dessas teses, vejamos três refutações que serão fundamentais para o 

projeto ético de Spinoza. A primeira delas diz respeito ao fato de que a mente humana não é 

dotada, na perspectiva de Spinoza, de uma vontade absoluta e livre, o que ficou provado na 

proposição 48, juntamente com seu escólio, e consequentemente, a tese do livre-arbítrio daí 

engendrada constitui apenas uma ilusão natural, um preconceito que surge na medida em que, 

nos termos de Spinoza, estamos conscientes de nossas ações, mas ignoramos as causas pelas 

quais somos determinados.  Ainda sobre essa primeira objeção, é importante notar que o livre-

arbítrio, peça chave na compreensão cartesiana do problema do erro, será utilizado por 

Spinoza como um exemplo privilegiado de falsidade. Como observamos no escólio da 

proposição 35 da Parte II da Ética: 

 

Expliquei, no esc. da prop. 17, por qual razão o erro consiste na privação de 

conhecimento.  Mas para explicar melhor essa questão, darei um exemplo.  Os 

homens enganam-se ao se julgarem livres, julgamento a que chegam apenas porque 

estão conscientes de suas ações, mas ignoram as causas pelas quais são 

determinados.  É, pois, por ignorarem a causa de suas ações que os homens têm essa 

ideia de liberdade.  Com efeito, ao dizerem que as ações humanas dependem da 

vontade estão apenas pronunciando palavras sobre as quais não tem a mínima ideia. 

Pois, ignoram, todos, o que seja a vontade e como ela move o corpo.  Os que se 

vangloriam do contrário, e forjam sedes e moradas para a alma, costumam provocar 

o riso ou a náusea
57

 (...)                         

 

Com efeito, e essa é a segunda objeção que consideramos ser fundamental para a 

abordagem de Spinoza, ele substituirá a tese cartesiana do livre-arbítrio pela tese de que cada 
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uma de nossas ideias possui nela mesma a sua própria afirmação, sem a necessidade de um 

expediente externo que as afirme.   Essa tese, como já havíamos ressaltado anteriormente, 

dirige-se contra os cartesianos na medida em que estes defendiam, em grande medida, que 

vontade e intelecto consistem em coisas distintas, donde a afirmação de uma ideia decorrer, 

desse ponto de vista, não da própria ideia, mas sim de uma outra faculdade da mente, a saber: 

a liberdade da vontade.  Ao desmontar esse aparato conceitual segundo premissas metafísicas 

diferentes, Spinoza defende que as ideias não se distinguem da própria afirmação de seus 

conteúdos.   

 A terceira objeção de Spinoza diz respeito a sua teoria de que as faculdades da mente 

são apenas ilusões ou entes de razão que ela forma a partir das coisas particulares.  Na medida 

em que nossa mente consiste num modo definido e determinado do atributo pensamento, ela 

não possui uma faculdade absoluta de querer e de não querer, ou seja, ela é determinada a 

querer algo ou a não querer algo por uma certa causa que, também ela, é determinada por uma 

outra causa, e esta última também por outra causa, e assim sucessivamente, dado o nexo 

infinito de causas finitas enunciado na proposição 28
58

 da primeira parte da Ética. Com efeito, 

essa dinâmica das coisas singulares ou modos finitos já havia sido estabelecida na Parte I da 

Ética, e podemos resumi-la da maneira que se segue. 

 As “coisas singulares” são coisas finitas, que tem uma existência determinada e que 

não podem ser definidas a existir e a operar a não ser por outra causa, que também é finita e 

tem uma existência determinada, esta última também sendo determinada a existir e a operar 

por outra causa finita e assim sucessivamente, numa rede causal infinita, como observamos na 

célebre proposição 28 da Ética I.  Aqui, a “coisa singular”, enquanto modo finito determinado 

a existir e a operar na relação causal com os outros modos finitos, conhece, de um lado, a 

limitação, e, de outro, a transitividade.  Limitação porque a “coisa singular” é finita e pode, 

portanto, ser limitada por outra de mesma natureza. No mesmo sentido em que dizemos que 

um corpo pode limitar outro corpo, assim também uma ideia pode limitar outra ideia, o que 

nos faz compreendê-los, em Spinoza, de maneira delimitada
59

.  E transitividade porque as 

“coisas singulares” determinam-se umas às outras, em sua existência atual, pela relação causal 
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a partir da qual são determinadas a existir e a operar de maneira determinada, por causas 

finitas que, por sua vez, remetem a outras causas finitas, e assim sucessivamente. 

 Em síntese: há duas características definidoras da “coisa singular” em Spinoza, a 

saber, ser modo (da substância) e ser coisa finita. O princípio ontológico da causalidade 

explica as duas características da “coisa singular”, de um lado, a partir da causalidade 

imanente, pela qual os modos dos atributos são efeitos imanentes à substância (Isto é, a 

existência e a essência daqueles são explicadas por esta) 
60

 e, de outro lado, a partir da 

causalidade transitiva, pela qual os modos dos atributos, por conhecerem a limitação e a 

transitividade, são determinados a existir e a operar de maneira determinada pela interação 

causal a qual estão submetidos numa rede causal infinita de causas finitas.  Como vemos, é a 

noção de causalidade que nos leva a compreender o sentido exato que o conceito de “coisa 

singular” apresente na Ética, seja na dimensão da causalidade imanente ou substancial, seja na 

dimensão da causalidade transitiva.  

 Essas três objeções fundamentais que Spinoza faz ao cartesianismo, em certo sentido, 

estão relacionadas a um aspecto central de sua metafísica no que se refere à sua compreensão 

da mente humana, notadamente à tese de que a mente humana não consiste numa substância 

pensante finita, como afirmavam os cartesianos, mas sim um modo finito do atributo 

pensamento.  Nesse sentido, a mente é entendida por Spinoza como uma parte finita de uma 

totalidade pensante infinita
61

, ou seja, a mente humana é uma parte do próprio intelecto 

infinito de Deus, como observamos de maneira clara na seguinte passagem: 

 

“Disso se segue que a mente humana é uma parte do intelecto infinito de Deus.  E, assim, quando 

dizemos que a mente humana percebe isto ou aquilo não dizemos senão que Deus, não enquanto é 

infinito, mas enquanto é explicado por meio da natureza da mente humana, ou seja, enquanto 

constitui a essência da mente humana, tem esta ou aquela ideia.  E quando dizemos que Deus tem 

esta ou aquela ideia, não enquanto ele constitui a natureza da mente humana apenas, mas enquanto 

tem, ao mesmo tempo que [a ideia que é] a mente humana, também a ideia de outra coisa, 

dizemos, então, que a mente humana percebe essa coisa parcialmente, ou seja, 

inadequadamente
62

.”    

  

  

 É na relação, portanto, entre essa parte finita pensante, em que consiste a mente 

humana, e a totalidade pensante infinita, em que consiste o Intelecto Infinito de Deus ou a 
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Ideia de Deus, que Spinoza deduzirá todos os aspectos de sua teoria do conhecimento.  Com 

efeito, a mente humana é a ideia de uma coisa singular existente em ato, ideia esta que é 

composta de diversas outras ideias, que se produzem e se associam segundo as leis do atributo 

pensamento. Na medida em que a mente humana consiste numa parte do intelecto infinito de 

Deus, segue-se que ela pode ter tanto ideias adequadas quanto ideias inadequadas.  

De qualquer modo, sejam adequadas ou inadequadas as ideias que uma mente finita 

humana possui, o que explicaremos mais detidamente na sequência de nosso trabalho, vemos 

inicialmente que o espírito é composto de um grande número de ideias
63

.  Isso se deve, em 

grande medida, à construção do conceito de corpo na Ética II como tendo a aptidão de agir e 

sofrer de variadas maneiras simultaneamente.  Essa aptidão do corpo carrega consigo uma 

idêntica aptidão no espírito.  

As leis de movimento e repouso determinam, inicialmente, a natureza dos corpos ou 

coisas singulares. Nesse sentido, as partes que constituem os corpos possuem convergências 

ou afinidades entre si. Essa comunicabilidade, por assim dizer, das partes que compõe o corpo 

acaba por constituir a noção spinozista de indivíduo, entendido como corpo composto de 

outros corpos.  Ainda que o indivíduo seja concebido como estando submetido a uma grande 

variação, sua natureza ou forma se mantem. Nesse sentido, a concepção spinozista de 

indivíduo, entendido de uma forma altamente dinâmica e complexa, chega à compreensão da 

própria natureza como “um único indivíduo cujas partes, isto é, todos os corpos variam de 

uma infinidade de maneiras sem que se modifique o indivíduo inteiro”
64

.  O espírito, então, 

será entendido de maneira complexa como sendo composto de um grande número de ideias.  

O momento em que essas relações conceituais tornam-se mais claras e definitivas talvez seja 

na formulação da proposição 15 da Parte II, onde podemos observar que:  

 

Proposição 15.  A ideia que constitui o ser formal da mente humana não é 

simples, mas composta de muitas ideias. 

 

Demonstração. A ideia que constitui o ser formal da mente humana é a ideia do 

corpo (pela prop.13), o qual (pelo post. 1) compõe-se de muitos indivíduos 

altamente compostos.  Ora, existe, necessariamente (pelo corol. Da prop. 8), em 

Deus, uma ideia de cada indivíduo que compõe o corpo.  Logo (pela prop. 7), a ideia 

do corpo humano é composta dessas muitas ideias das partes de que é composto. 
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Como dizíamos anteriormente, a mente enquanto parte finita do intelecto infinito de 

Deus pode ter tanto ideias adequadas quanto ideias inadequadas
65

.  As primeiras são aquelas 

que, enquanto consideradas no contexto de uma mente finita qualquer são inteligíveis da 

mesma forma que quando consideradas na sua relação com Intelecto Infinito de Deus.  Já 

ideias inadequadas são aquelas que, enquanto consideradas no contexto de uma mente finita 

qualquer consistem em afirmações parciais e confusas, dado que estão como que separadas de 

outras ideias que as tornariam adequadas. 

O erro e a falsidade em Spinoza ainda que não consistam em coisas idênticas, são 

entendidas como tendo uma mesma definição genética.  Com efeito, na demonstração da 

proposição 33 da Parte II, o filósofo assimila as duas (erroris sive falsitatis) com o intuito de 

mostrar que “não há, nas ideias, nada de positivo pelo qual se digam falsas”
66

, ou seja, 

enquanto estão referidas a Deus, todas elas são verdadeiras.  Dessa maneira o erro ou a 

falsidade adquirem seu sentido apenas no contexto de uma mente finita qualquer, supondo, 

portanto, como condição sine qua non, a finitude.  Ainda que seja requerida a finitude como 

condição da falsidade e do erro, ela não é suficiente para explicar a gênese do erro.  O fato de 

que a mente humana é uma parte finita do intelecto infinito de Deus não significa que ela 

esteja condenada a ter apenas ideias inadequadas. A ausência de conhecimentos própria da 

finitude, portanto, não equivale em Spinoza ao fenômeno do erro ou da falsidade. 

Este último ponto, a saber: a relação entre os fenômenos da ignorância e do erro ou 

falsidade é objeto de muitas controvérsias entre os comentadores de Spinoza.  Com efeito, há 

aqueles que consideram que Spinoza não conseguiu distinguir de maneira adequada o erro da 

ignorância. Jonathan Bennet
67

 considera que Spinoza deveria simplesmente ter afirmado que a 

ignorância causa o erro ou a falsidade, mas, ao contrário, acabou por identificá-las.  No 

entanto, acreditamos que Spinoza tem sim uma teoria clara que distingue o erro da ignorância.   

Na proposição 35 da Ética II, na qual ele busca demonstrar que “a falsidade consiste 

na privação de conhecimento que as ideias inadequadas, ou seja, mutiladas em confusas, 

envolvem”, ele parece distinguir de maneira bastante clara os dois fenômenos. Já no escólio 

ele exemplifica a gênese do erro através da crença no livre arbítrio. Assim, entendemos que 

Spinoza não confunde falsidade com ignorância na medida em que uma ideia é dita falsa 

apenas, como já apontávamos mais acima, no contexto de uma mente particular. Considerada 
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em si mesma, isto é, como parte do intelecto infinito de Deus, ela é sempre adequada.  A 

inadequação da ideia, portanto, é aquilo que a torna falsa. Com efeito, uma ideia inadequada 

aparece para uma mente particular como uma conclusão sem premissas.  Assim, é no contexto 

de uma mente apenas que ela pode ser dita inadequada. 

O que falta a uma ideia inadequada da imaginação, com efeito, é uma ideia da ideia, 

ou seja, a consciência de que se trata de uma imaginação.  Assim, no escólio da proposição 49 

da Parte II Spinoza poderá oferecer como que a gênese do erro, na medida em que afirma que 

“a ideia falsa, enquanto é falsa, não envolve certeza”
68

. A certeza consiste em algo positivo e 

não a privação da dúvida. “De outro lado, por privação de certeza compreendemos a 

falsidade
69

”. Com efeito, a ausência de uma ideia da ideia que esclarece a mente sobre aquilo 

que ela imagina gera apenas uma ausência de dúvida sobre ela, e não uma certeza sobre a 

existência da coisa imaginada.  

As nossas ideias imaginativas não são motivo de censura por parte de Spinoza, a elas 

devemos retornar sempre pois, num sentido, elas são condição do próprio surgimento da 

filosofia: O conhecimento filosófico precisa pensar o campo do conhecimento imaginativo no 

sentido de poder esclarecê-lo, racionalizá-lo, através das ideias adequadas da razão.  Num 

certo sentido, a filosofia consiste justamente na passagem do campo imaginativo de 

conhecimento para o campo racional
70

, mas isso esperamos mostrar mais claramente nos 

próximos capítulos da dissertação. 
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3  O MODELO DE NATUREZA HUMANA NA ÉTICA IV 

  

Ao fim do escólio da proposição 17 da Ética II, Spinoza afirma, como vimos, que se a 

mente soubesse que as coisas que imagina como presentes realmente não existem, ela 

“certamente atribuiria essa potência de imaginar não a um defeito de sua natureza, mas a uma 

virtude, sobretudo se essa faculdade de imaginar dependesse exclusivamente de sua natureza, 

isto é (pela def. 7 da P.1), se ela fosse livre”.
71

  Em que sentido, no entanto, quando temos 

uma ideia que nos esclarece que nossa imaginação é “apenas” uma imaginação, podemos 

afirmar que a potência de imaginar é uma virtude? É possível haver uma passagem, por assim 

dizer, entre o conhecimento imaginativo e a compreensão das coisas, entre Imaginar e 

Compreender? Em que sentido isso pode ocorrer segundo Spinoza? A segunda parte da nossa 

dissertação tem por objetivo oferecer uma resposta a estas questões tomando como base uma 

análise um pouco mais demorada sobre a Parte IV da Ética.  Veremos como a noção de um 

“modelo de natureza humana” nessa Parte retomará certas noções fundadas no conhecimento 

imaginativo e como Spinoza procura afastar do caminho de seu projeto ético qualquer tipo de 

finalismo ou teleologia. 

 A Ética IV, destinada a descrever a dinâmica da servidão humana ou a força dos 

afetos, define a virtude como potência que, “enquanto referida ao homem, é sua própria 

essência ou natureza, à medida que ele tem o poder de realizar coisas que podem ser 

compreendidas exclusivamente por meio das leis de sua natureza”.
72

 A mente, no entanto, só é 

capaz de produzir efeitos de maneira adequada enquanto ela compreende.  A lógica das ideias 

inadequadas, com efeito, que produz e associa essas ideias segundo as afecções corporais, 

parece não se conciliar de maneira alguma com a lógica das ideias adequadas, produzidas e 

associadas segundo o intelecto. Isso porque as imagens do corpo se associam segundo a 

lógica de nossos encontros com os corpos exteriores (a ordem comum da natureza), o que faz 

com que as ideias dessas imagens, desses vestígios deixados em nosso corpo pelos corpos 

exteriores, também se associem dessa mesma forma. 

 Com efeito, há coisas que não podemos propriamente imaginar e permanecem 

inimagináveis, como o infinito, a eternidade, Deus e seus atributos. Essas são limitações, por 

assim dizer, do gênero imaginativo de conhecimento.  Mas será certo afirmar, então, que não 
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nos servimos nunca da imaginação no sentido de compreender alguma coisa? O escólio da 

proposição 29 da Ética II dizia que enquanto a mente é determinada exteriormente, pela 

ordem de seu encontro com os outros corpos a considerar ou a contemplar alguma coisa, ela 

não pode ter dela mesma, nem de seu corpo, nem dos corpos exteriores um conhecimento 

adequado.  No entanto, a mente considera ou contempla (contemplatur) as coisas de maneira 

clara e distinta quando “está interiormente determinada, por considerar muitas coisas ao 

mesmo tempo, a compreender suas concordâncias, diferenças e oposições”.
73

 Isto indica que a 

potência de pensar, ou seja, a potência de compreender é incrementada na medida em que 

nossa imaginação é capaz de relacionar, ao mesmo tempo, uma pluralidade de coisas.  

 Neste capítulo da dissertação, então, apresentaremos algumas das teses centrais da 

Ética IV que contribuem para esclarecimento da noção de Imaginação. Veremos que uma 

imaginação não desvanece na presença da verdade, ou seja, só é possível combater as 

imaginações com outras imaginações mais fortes capazes de excluir as primeiras.  Nesse 

sentido, em termos éticos, não seria necessário ao projeto de liberação proposto na Ética, de 

uma racionalização, por assim dizer, da imaginação?  

Logo no Prefácio desta parte da Ética, com efeito, Spinoza oferece um modelo de 

natureza humana, modelo que imagina uma natureza mais potente, e também oferece uma 

visão das características do homem racional, o que nos será útil na medida em que 

buscaremos entender, nessas passagens, como a dinâmica da imaginação geralmente 

apresenta mais força na mente do homem comum do que dinâmica da razão. Esse passo será 

fundamental para que possamos, no capítulo subsequente, avaliar a possibilidade de uma 

transformação nessa relação de forças entre Imaginação e razão na medida em que a 

Imaginação esteja, em certo sentido, a serviço do Intelecto. 

 A Parte IV da Ética, com efeito, tem início com um importante Prefácio que retomará, 

inicialmente, uma tese fundamental de Spinoza que já havia aparecido de forma bastante clara 

no apêndice da Parte I, a saber: A crítica radical à ideia de que as coisas naturais agem em 

função de algum fim, ou seja, a recusa da teleologia ou do finalismo.  Entretanto, antes de 

explicitarmos essa noção central e de percorrermos as páginas do Prefácio da Parte IV a fim 

de entendermos as condições epistêmicas e metafísicas da formulação de um “modelo da 

natureza humana”, cabe ao nosso trabalho oferecer uma breve explicação acerca da necessária 
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limitação
74

 do conhecimento imaginativo que, como dissemos mais acima, não está apto a 

pensar coisas tais como o infinito, a eternidade, Deus e seus atributos.  Isso ocorre porque, em 

certo sentido, só se pode representar através da imaginação aquilo que é quantificável e 

corporal, como bem observa Pascal Séverac em seu artigo “A potência da Imaginação em 

Spinoza”: 

 

(...) É verdade que há coisas que são, para Spinoza, propriamente inimagináveis: 

Deus, seus atributos, o infinito ou a eternidade, por exemplo.  Não se poderia 

representar pela imaginação o que não é corporal ou o que não é quantificável.  

Tentar imaginar o infinito é finitizá-lo e dele jamais ter uma ideia verdadeira.  Tentar 

imaginar o pensamento é materializá-lo e falsear sua natureza.  Tentar imaginar a 

eternidade é confundi-la com a imortalidade e crer na subsistência de uma 

imaginação post mortem (...). 

 

 É nesse sentido que Spinoza afirmará no escólio da proposição 34 da Parte V, acerca 

da sua tese da imortalidade da mente, que quando observamos a opinião comum dos homens, 

vemos que eles estão conscientes de que sua mente é eterna, mas confundem esta com a 

duração, relacionando-a a imaginação ou à memória, as quais subsistiriam após a sua morte.  

Voltaremos a algumas destas questões quando formos tratar especificamente da Parte V da 

Ética, mas essa breve explicação nos mostra o sentido em que repousa, em certo sentido, a 

tese de que a imaginação não pode representar certas coisas como Deus, a eternidade, os 

atributos, etc. 

 Voltando ao ponto em que paramos, Spinoza utilizará o espaço do prefácio da Parte IV 

da Ética para retomar uma tese central que havia norteado o apêndice da Ética I, qual seja: a 

tese de que as coisas da natureza não agem tendo em vista qualquer finalidade. A noção de 

que existem certos valores objetivos que orientam, por assim dizer, o agir humano e das 

outras coisas naturais, é rejeitada veementemente por Spinoza, sobretudo porque é sobre essa 

tese que repousam algumas das morais tradicionais das quais o filósofo procura se afastar.  

Nesse sentido, a objetividade dos valores consiste meramente, segundo ele, numa ilusão 
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espontânea racionalizada justamente por essas morais tradicionais. Como observa muito bem 

Matheron ao abordar a questão dos fundamentos da vida passional individual, utilizando 

como exemplo paradigmático a teoria clássica das paixões formulada por São Tomás de 

Aquino: 

 

As morais desse tipo são as mais usuais porque elas repousam, em definitivo, sobre 

uma ilusão espontânea, universalmente propagada, que elas não fazem senão 

racionalizar: A ilusão da objetividade dos valores; aquela que nos faz crer, de um 

lado, que o homem tende por natureza a qualquer coisa outra que seu eu individual 

e, por outro lado, que certos objetos e certos seres são destinados por natureza a 

satisfazer esta aspiração. É esta ilusão que Spinoza critica com mais vigor, não 

apenas na célebre fórmula do escólio da proposição 9 do livro III da Ética, mas 

igualmente no apêndice do livro I e no Prefácio do livro IV; porque nela se revela a 

origem mesma de todo nosso infortúnio
75

.  

  

 Com efeito, as piores superstições e uma visão extremamente inadequada sobre a 

realidade estão fundadas no preconceito finalista.  A fim de compreendermos, então, o 

desenvolvimento dessa tese ao longo da Ética I, sobretudo no apêndice que encerra esta parte, 

e a direta relação deste Apêndice com o Prefácio da Ética IV que agora analisamos, passemos 

a uma análise do contexto geral no qual Spinoza formula a sua crítica radical à teleologia na 

Parte I de sua obra. 

  

3.1 A RETOMADA DA CRÍTICA AO FINALISMO DA ÉTICA I 

 

A doutrina finalista, ou seja, a tese de que as coisas da natureza agem em função de 

um fim preciso, é questionada abertamente por Spinoza ao longo das proposições e 

demonstrações da primeira parte da Ética. Com efeito, o livro I da Ética, destinado a tratar da 

natureza e das propriedades de Deus, ao lançar as bases de uma ontologia marcada pelas 

noções de imanência, determinismo e necessidade, confronta imediatamente a crença na 
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doutrina das causas finais na medida em que esta pressuporia como fundamento um Deus 

transcendente, moral e criador, dotado de uma vontade livre e de uma liberdade dita humana a 

partir da qual teria produzido todas as coisas em função do homem para que este, agradecido e 

atemorizado, lhe prestasse culto. 

No sentido de explicitar a incompatibilidade entre, de um lado, as teses fundamentais 

de Spinoza acerca da natureza divina explicitadas na Ética I  e, de outro, a crença de que as 

coisas da natureza agem em função de uma finalidade, passemos a uma breve explanação das 

noções fundamentais segundo as quais Spinoza pôde formular a sua famosa concepção da 

natureza divina, para em seguida examinarmos como tal concepção se opõem inteiramente à 

noção de uma finalidade inerente às coisas naturais e como se opõem, igualmente, à noção de 

livre-arbítrio que a doutrina finalista engendra como vontade divina e superioridade humana. 

Spinoza identifica Deus com a Natureza, o que aparece na Ética I com a famosa 

formulação Deus sive Natureza, em Latim, que significa Deus, ou seja, Natureza. A ontologia 

espinosista formula, desde então, uma visão panteísta do mundo – onde Deus se identifica 

com todas as coisas – na medida em que tudo o que há é expressão de uma única e mesma 

substância que se expressa através de seus infinitos atributos que, por sua vez, ao se 

replicarem, produzem os modos, que são expressões definidas e determinadas de Deus. A 

substância divina, então, é única, eterna, absolutamente infinita e consta de infinitos atributos, 

cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita em seu gênero. Os atributos divinos 

que conhecemos, no entanto, são apenas dois, a saber: Extensão e Pensamento.   

Corpos e ideias, então, são modos finitos que exprimem de maneira definida e 

determinada o plano da realidade divina ou substancial. Temos, então, um único plano de 

realidade, que se desdobra em realidade substancial e realidade modal. Aquilo que ela produz 

são as suas afecções.  Os modos, por sua vez, são “afecções da substância” ou, o que é o 

mesmo, modificações dos atributos divinos.   

 A ideia, então, de que tudo o que há se refere ao plano da mesma realidade 

substancial, ou seja, de que tudo o que há é já modificação dos atributos de Deus caracteriza a 

posição monista adotada por Spinoza ao longo da Ética. O monismo spinozista, então, se 

fundamenta na medida em que Deus é causa imanente de todas as coisas, ou seja, produz 

todas as coisas que existem em si mesmo e não fora de si como nos atesta a proposição 18 da 

Ética I: 
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Proposição 18. Deus é causa imanente, e não transitiva, de todas as coisas. 

Demonstração. Tudo o que existe, existe em Deus, e por meio de Deus deve ser 

concebido (pela prop.15); portanto (pelo corol. 1 da prop. 16), Deus é causa das 

coisas que nele existem, que era o primeiro ponto.  Ademais, além de Deus, não 

pode existir nenhuma substância (pela prop.14), isto é (pela def.3), nenhuma coisa, 

além de Deus, existe em si mesma, que era o segundo ponto.  Logo, Deus é causa 

imanente, e não transitiva, de todas as coisas
76

. 

  

Os “modos finitos”, como os corpos e idéias particulares existentes em ato tem, no 

entanto, uma dupla-determinação
77

: De um lado, são determinados a operar de uma maneira 

definida e determinada pela “necessidade da natureza divina”
78

, onde se manifesta o poder 

infinito dos atributos de Deus e, de outro, são determinados pela interação em que já se 

encontram atualmente com outros “modos finitos” ou “coisas singulares” numa rede causal 

infinita como observamos na célebre demonstração da proposição 28 da Ética I: 

 

Nenhuma coisa singular, ou seja, nenhuma coisa que é finita e tem uma existência determinada, 

pode existir nem ser determinada a operar, a não ser que seja determinada a existir e a operar por 

outra causa que também é finita e tem uma existência determinada; por sua vez, essa última causa 

tampouco pode existir nem ser determinada a operar a não ser por outra, a qual também é finita e 

tem uma existência determinada, e assim por diante, até o infinito. 

 

 Outra das noções fundamentais do sistema spinozista desenvolvida na Ética I é o 

determinismo.  Todas as coisas são “determinadas a existir e a operar de uma maneira 

definida pela necessidade da natureza divina”.  Se as coisas pudessem ter outra natureza, 

deveríamos considerar que Deus poderia ter, igualmente, outra natureza.  Se houvesse outra 

natureza de Deus, teríamos, como mostra Spinoza na proposição trinta e três da Ética I, mais 

de um Deus, o que é absurdo pelo corolário um da proposição quatorze, também da Ética I, 

que já nos havia provado que Deus é único, ou seja, que há apenas uma substância na 

natureza.  As coisas produzidas por Deus, portanto, não poderiam ter sido produzidas de outra 

maneira.  Essa afirmação de Spinoza, que ocorre literalmente na proposição trinta e três da 
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Ética I, nos mostra claramente a forma com que determinismo e necessidade se conjugam em 

sua filosofia.   

Tendo em mente, portanto, alguns dos pressupostos teóricos fundamentais da 

argumentação de Spinoza acerca da natureza divina, podemos passar agora a nossa questão 

principal, que é a incompatibilidade entre o Deus de Spinoza e a doutrina finalista segundo a 

qual as coisas da natureza teriam uma finalidade intrínseca. 

As teses da imanência (Deus sive Natura) e da necessidade da natureza divina, “causa 

eficiente de todas as coisas que podem ser abrangidas sob um intelecto divino”
79

 (corol.1 da 

prop.16),  se conjugam em Spinoza para formar um sistema que confronta diretamente os 

alicerces da concepção de um Deus criador, moral e transcendente forjado pela tradição 

judaico-cristã.  Isso fica evidente no apêndice da Ética I, onde Spinoza se propõe a tratar dos 

preconceitos que poderiam impedir que suas ideias, apresentadas no primeiro livro de sua 

Ética, pudessem ser compreendidas.  

  O preconceito que está jogo, segundo Spinoza, é o finalismo: A crença de que as 

coisas naturais agem, tal como os próprios homens, em função de um fim preciso.  De acordo 

com esse preconceito, seguindo a argumentação de Spinoza no apêndice da Ética I, Deus 

governaria a natureza inteira em função da utilidade humana, a partir de uma vontade livre, 

enquanto os homens, menos por agradecimento do que por seu interesse e temor, lhe 

prestariam culto a fim de que seus desejos pudessem ser atendidos. O preconceito finalista 

aponta, então, para a superioridade humana em relação aos outros seres da natureza na medida 

em que Deus tudo produziria em função do interesse humano, em função do seu “cego 

desejo” e de sua “insaciável cobiça”, nos termos de Spinoza.   

Esse preconceito, então, enraizou-se cada vez mais em suas mentes tornando-se uma 

superstição e fazendo com que cada homem procurasse uma maneira diferente de prestar culto 

a Deus a fim de que a natureza pudesse ser governada de acordo com os seus próprios 

interesses. Encontraram na natureza tanto coisas agradáveis quanto coisas desagradáveis, 

como “tempestades”, “terremotos” e “doenças”
80

, atribuindo as coisas desagradáveis à ira 

divina perante as falhas dos homens.  E nem mesmo após a “experiência” provar, dia após dia, 

que tanto coisas agradáveis quanto coisas desagradáveis aconteciam, sem distinção, aos 

homens piedosos e aos ímpios, mantiveram firmemente a sua ignorância das coisas, 
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acrescentando, não obstante, a cláusula segundo a qual os homens desconhecem a utilidade 

das coisas desagradáveis que lhes ocorrem, pois a compreensão divina seria de longe superior 

à compreensão humana. Eles se mantiveram, assim, em seu estado de ignorância, ao invés de 

produzir algo novo. 

Os homens, com efeito, nascem ignorantes das causas das coisas, estando conscientes 

de que tendem a buscar aquilo que lhes e útil. A consciência dos seus próprios apetites e 

volições fez com que os homens acreditassem firmemente que são livres quando, no entanto, 

desconhecem as causas que os dispuseram a ter tais apetites e volições.  Os homens, “nem em 

sonho, nos termos de Spinoza, pensam nas causas que os dispõe a ter essas vontades e esses 

apetites, porque as ignoram”
81

.  A consciência, neste sentido, inverte a ordem da necessidade 

e da determinação considerando como causa aquilo que é realmente efeito e como efeito 

aquilo que é realmente causa. Quando a consciência, no entanto, já não pode mais ser 

considerada como causa primeira, os homens fabricam um Deus dotado de entendimento e de 

liberdade que age por causas finais tendo em vista a utilidade da figura privilegiada que o 

homem acreditou ser.  Como nos atesta Deleuze, a consciência é inseparável da tripla ilusão 

que a constitui como observamos na seguinte passagem: 

(...) Considerando que a consciência recolhe apenas efeitos, ela vai 

suprir a sua ignorância invertendo a ordem das coisas, tomando os 

efeitos pelas causas (ilusão das causas finais): O efeito de um corpo 

sobre o nosso, ela vai convertê-lo em causa final da ação do corpo 

exterior; e fará da idéia desse efeito a causa final de suas próprias 

ações.  Desde esse momento, tomar-se-á a si própria por causa 

primeira e invocará o seu poder sobre o corpo (ilusão dos decretos 

livres).  Nos casos em que a consciência não pode mais imaginar-se 

causa primeira, nem organizadora dos fins, invoca um Deus dotado de 

entendimento e vontade, operando por causas finais ou decretos livres, 

para preparar para o homem um mundo na medida de sua glória e dos 

seus castigos (ilusão teológica). Não basta sequer dizer que a 

consciência gera ilusões: ela e inseparável da tripla ilusão que a 

constitui, ilusão da finalidade, ilusão da liberdade, ilusão teológica.  A 

consciência é apenas um sonho de olhos abertos.
82

   

 O preconceito finalista foi defendido com tanto afinco, no entanto, que os homens 

consideraram que todas as coisas poderiam ser explicadas por suas causas finais.  Spinoza dá 

um exemplo para entendermos como a ignorância das causas das coisas, ou seja, como o 

desconhecimento da necessidade da rede causal infinita fez com que os homens passassem a 
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imaginar a existência de um Deus que governa a natureza a partir da sua vontade livre.  Se 

uma pedra cair de um telhado pondo fim à existência de um homem, os que defendem a 

doutrina das causas finais argumentariam tenazmente da seguinte maneira, como denuncia 

Spinoza: 

 

Se a pedra não caiu, por vontade de Deus, com esse fim, como se explica que tantas 

circunstância tenham se juntado por acaso? Responderás, talvez, que isso ocorreu 

porque ventava e o homem passava por lá.  Mas eles insistirão: por que ventava 

naquele momento? E por que o homem passava por lá naquele exato momento? Se 

respondes, agora, que se levantou um vento naquele momento porque, no dia 

anterior, enquanto o tempo ainda estava calmo, o mar começou a se agitar, e que o 

homem tinha sido convidado por um amigo, eles insistirão ainda (pois as perguntas 

não terão fim): por que, então, o mar estava agitado? E por que o homem tinha sido 

convidado justamente para aquele momento? E assim por diante, não parando de 

perguntar pelas causas das causas até que finalmente recorras ao argumento da 

vontade de Deus, esse refúgio da ignorância
83

   

 

A doutrina das causas finais, com efeito, fez com que acreditássemos que éramos 

livres na medida em que tínhamos consciência de nossos apetites.  No entanto, a consciência é 

o lugar de uma ilusão e, enquanto tal, transforma em imperfeito aquilo que é perfeito, confere 

anterioridade ao que é posterior e considera como causa aquilo que é realmente efeito.  O 

livre-arbítrio, engendrado pela tese de que há finalidade nas coisas naturais, nada mais é que a 

crença numa vontade livre, ou seja, a crença de que podemos saltar da cadeia de 

determinações a partir de um poder absoluto sobre nossas ações e paixões.  No entanto, a 

vontade para Spinoza nunca é “livre”, mas sempre “coagida”, ou seja, ela é um “modo 

definido do pensar” e, enquanto tal, “não pode existir nem ser determinada a operar a não ser 

por outra causa e, essa, por sua vez, por outra, e assim por diante, até o infinito” de acordo 

com a demonstração da proposição 32 da Ética I. 

Deus não pode operar, portanto, de acordo com a ontologia spinozista, a partir da 

vontade livre
84

 na medida em que a vontade consiste num “modo definido do pensar” que está 

sujeito às determinações da rede causal infinita a que Spinoza chama de Deus, Substância ou 

Natureza.  Neste sentido, Spinoza concebe uma ontologia na qual os conceitos de imanência, 

determinismo e necessidade se conjugam mostrando a falsidade e os preconceitos envolvidos 

na crença num Deus criador, moral e transcendente, típico da tradição judaico-cristã, e 
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mostrando, igualmente, a falsidade da crença num livre-arbítrio enquanto poder absoluto 

sobre nossas próprias ações. Somos determinados pela “necessidade da natureza divina” a 

apetecer ou a desejar algo e, no entanto, continuamos e nos considerar na Natureza, para usar 

uma famosa expressão de Spinoza, como um “império dentro de um império”. 

 

3.2 O PREFÁCIO DA ÉTICA IV 

 

O prefácio da Ética IV, com efeito, retoma essas ideias ao oferecer “algumas breves e 

preliminares palavras sobre a perfeição e a imperfeição, sobre o bem e o mal”. A origem dos 

juízos valorativos, com efeito, será abordada por Spinoza neste Prefácio inicialmente a partir 

de uma análise do significado original das palavras “perfeição”, “imperfeição”, “bem” e 

“mal”. Uma coisa é dita perfeita, nesse sentido, quando uma pessoa decide fazer algo e vê que 

a concluiu. Não apenas quem a produziu, mas igualmente todas as pessoas que sabiam ou 

acreditavam saber o que o autor tinha em mente ao produzi-la, ou seja, qualquer um que 

soubesse a finalidade proposta por aquele que a produziu.  Uma obra é perfeita, portanto, no 

sentido original deste vocábulo, quando ela atinge aquela finalidade ou objetivo do seu autor 

e, inversamente, é imperfeita na medida em que não atingiu a finalidade ou objetivo que seu 

autor lhe atribuiu.  

Em função do significado original destes vocábulos, se alguém observa uma obra que 

nunca tenha visto em sua vida e, além disso, não sabe qual era o intuito do autor ao produzi-la 

não poderá dizer, evidentemente, se tal obra é perfeita ou imperfeita, dado que estes termos 

significam, em Latim, aquilo que foi feito por inteiro, completo ou acabado. Portanto, 

originalmente, uma obra é dita perfeita ou imperfeita na medida em que concorda ou não com 

aquilo que o seu autor tinha em mente ao produzi-la. Esse é o primeiro passo de Spinoza, no 

Prefácio, no sentido de apresentar a origem de formação desses juízos de valor que, como 

veremos nos próximos passos, não indicam nada sobre as coisas em si mesmas, mas são 

apenas noções que são formadas quando são comparadas as coisas entre si.  

O segundo passo de Spinoza é mostrar que a partir do momento em que os homens 

passaram a formar certas ideias universais das coisas, eles as tomaram como modelos das 

coisas, chamando estas de perfeitas ou imperfeitas na medida em que concordavam ou não 

com as noções universais que haviam formado.  A partir daqui as coisas não são mais ditas 
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perfeitas ou imperfeitas por comparação com a intenção ou objetivo do autor ao produzi-la.  

As coisas são avaliadas a partir daqui segundo o modelo ou ideia universal das coisas do 

mesmo gênero formada pelos homens, abandonando, portanto, a intenção do autor.  Como 

consequência, “cada um chamou de perfeito aquilo que via estar de acordo com a ideia 

universal que tinha formado das coisas do mesmo gênero”
85

, ainda que o artífice acreditasse 

que sua obra estivesse plenamente concluída. Spinoza parece supor, ao longo desse segundo 

passo, que essas noções universais formadas pelos homens, que as tomam como modelos das 

coisas, possuem uma origem imaginativa.  Isso explica, em grande medida, que essas (más) 

generalizações possuam um caráter variável individualmente, dadas as condições de formação 

de nossas ideias imaginativas
86

 formuladas por Spinoza na Ética II.  Como consequência 

disso, esses juízos valorativos ou ideias universais são relativos
87

 e não absolutos pois “nada 

mais são do que modos do pensar ou de noções, que formamos por comparar as coisas entre 

si”
88

.  

 Como consequência dos passos anteriores, Spinoza afirma que também das coisas 

naturais, e não apenas das coisas artificiais, os homens formam ideias universais e, portanto, 

“quando veem que na natureza ocorre algo que esteja menos de acordo com o que concebem 

como modelo das coisas desse gênero, acreditam que a própria natureza fracassou ou errou e 

que deixou essa coisa imperfeita”
89

.  É, portanto, como conclui Spinoza, mais por um 

preconceito do que por um verdadeiro conhecimento das coisas, que eles as classificam como 

perfeitas ou imperfeitas as coisas naturais.  

 No entanto, após a critica radical dos universais imaginativos, e após afirmar que, 

assim como o perfeito e o imperfeito, que foram primeiramente analisados pelo filósofo, 

também o bem e o mal “não designam nada de positivo a respeito das coisas, consideradas em 
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si mesmas”
90

, Spinoza retomará a noção de modelo, decorrente dos universais imaginativos 

que até então estavam sendo por ele criticados no Prefácio, para conceber um modelo de 

natureza humana mais potente.  No final do Prefácio, portanto, Spinoza recorre à necessidade 

de guardar essas noções que havia criticado no sentido que acabara de explicar. Ele afirma, 

então, que: 

 

Como desejamos formar uma ideia de homem que seja visto como um modelo de 

natureza humana, nos será útil conservar esses vocábulos no sentido que mencionei.  

Assim, por bem compreenderei aquilo que sabemos, com certeza, ser um meio para 

nos aproximarmos, cada vez mais, do modelo de natureza humana que 

estabelecemos.  Por mal, por sua vez, compreenderei aquilo que, com certeza, 

sabemos que nos impede de atingir esse modelo.  Além disso, dizemos que os 

homens são mais perfeitos ou mais imperfeitos, à medida que se aproximem mais ou 

menos desse modelo
91

.  

  

 A grande questão que aqui se impõe é: Como podemos compreender a retomada dos 

universais imaginativos por parte de Spinoza na medida em que ele havia criticado 

veementemente esses mesmos universais no próprio Prefácio? Qual seria, portanto, o valor 

cognitivo desse modelo proposto por ele, dado que ele havia acabado de expor a natureza 

inadequada dos modelos imaginativos formados pelos homens? O que possibilita a 

apropriação da noção de modelo, que decorre, como vimos, dos “universais” imaginativos, é 

justamente a condição enunciada ao final do escólio da proposição 17 da Parte II segundo a 

qual  

(...) 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 como 

privada da ideia que exclui a existência das coisas que ela imagina como lhe 

estivessem presentes
92

. 

 

 O modelo da natureza humana, com efeito, não perderá o seu sentido relativo na 

medida em que Spinoza enuncia que pretende conservar esses vocábulos precisamente no 

sentido que mencionou.  Ora, o sentido que ele mencionou em sua crítica é justamente o 

sentido relativo dos juízos de valor, segundo o qual uma mesma coisa pode ser boa e má ao 

mesmo tempo.  É certo que para Spinoza esses valores não designam nada de positivo nas 
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coisas quando consideradas em si mesmas.  A conservação desses vocábulos, com efeito, está 

a serviço da concepção de um modelo (que, em princípio, deriva dos “universais” 

imaginativos) racional que, por assim dizer, imagina uma natureza humana mais potente. 

Observamos aqui, então, a construção, a partir dos modelos imaginativos que foram 

criticados, de um modelo ideal racional que culminará, nas últimas sete proposições da Ética 

IV, como que numa imagem ou retrato do homem racional.  O conceito de um “modelo de 

natureza humana” não aparecerá mais na Ética e, no entanto, podemos entender a Ética IV 

justamente como o processo de construção desse modelo ideal racional. 

 A Parte IV da Ética insistirá, ao longo de suas proposições, na impotência que a razão, 

frequentemente, apresenta quando comparada ao conhecimento tirado da imaginação, ou seja, 

a potência do conhecimento racional muitas vezes é superada pela potência da imaginação, 

dada a tese fundamental de que as nossas imaginações não podem ser suprimidas pelo 

conhecimento verdadeiro.  A fim de que possamos compreender melhor essa tese 

analisaremos a primeira proposição dessa parte da Ética que, retomando certas ideias da Ética 

II, mostrará que “nada do que uma ideia falsa tem de positivo é suprimido pela presença do 

verdadeiro enquanto verdadeiro”
93

. 

 Na medida em que a falsidade nada mais é, segundo Spinoza, do que uma certa 

privação de conhecimento envolvida pelas ideias inadequadas (de acordo com a proposição 

35 da Parte II), e além disso, que tais ideias não possuem nada em si mesmas pelo qual 

possam ser ditas falsas (de acordo com a proposição 33 da Parte II), elas são verdadeiras (pela 

proposição 32 da Parte II) enquanto referidas a Deus. A conclusão de Spinoza: Se aquilo que 

uma ideia falsa (que é verdadeira quando referida a Deus) tem de positivo, portanto, fosse 

destruído tão somente pela presença do verdadeiro, enquanto verdadeiro, logo uma ideia 

verdadeira (no caso a ideia falsa no contexto de uma mente particular, mas verdadeira 

enquanto referida a Deus) seria destruída ou suprimida por si própria, o que é absurdo, dada a 

proposição 4 da Parte III da Ética. Ora, esta última proposição é justamente a que havia 

enunciado que nada pode ser destruído
94

 senão por uma causa exterior, ou seja, na medida em 

que a definição de uma coisa afirma a sua essência, e não a retira, nada pode ser encontrado 

em uma coisa que possa destruí-la, mas apenas nas causas exteriores. 
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 O escólio da proposição 1 da Parte IV explica melhor e desenvolve a demonstração da 

mesma, e será de extrema importância para o que pretendemos defender no presente capítulo, 

a saber: que há uma passagem possível entre imaginar e compreender e que a imaginação 

pode (e deve) ser apropriada pela razão na medida em que, quanto mais a imaginação é rica, 

ou seja, quanto mais ela percebe uma multiplicidade de coisas simultaneamente
95

 (e não 

quando permanece fixada em apenas uma coisa singular) mais ela é capaz de aumentar a 

nossa potência de compreender.  Isso significa que o conhecimento adequado está 

necessariamente relacionado a um aumento da capacidade do corpo de afetar e ser afetado de 

diversas maneiras.  Nesse sentido, quanto mais o corpo for capaz de formar numerosas 

imagens de maneira simultânea, mais a mente poderá estará apta a imaginar muitas coisas e a 

compreender suas relações através de propriedades comuns.  

 Com efeito, o escólio convoca inicialmente o corolário 2 da proposição 16 da Parte II 

no sentido de retomar a ideia de que uma imaginação indica menos a natureza do corpo 

exterior do que o estado presente do corpo humano. Estado que é indicado confusamente e 

não distintamente e, portanto, nesse sentido, diz-se que a mente erra. Spinoza oferece um 

exemplo
96

: Evidentemente nos enganamos quando contemplamos o sol e imaginamos que ele 

se encontra numa distância próxima de duzentos pés.  Tal engano ocorre enquanto não 

soubermos a distância verdadeira.  Quando descobrimos a distância correta, destruímos ou 

suprimimos o engano, mas, de forma alguma, suprimimos a imaginação, isto é, a ideia do sol, 

na medida em que esta “explica sua natureza apenas à medida que o corpo é por ele afetado”.  

Nesse sentido, ainda que saibamos a distância verdadeira, continuaremos a imaginá-lo como 

se estivesse muito mais próximo do que verdadeiramente está. Na sequência o filósofo 

convoca a proposição 35 da Parte II que havia enunciado esse mesmo exemplo do sol e que já 

havia mostrado que o erro “não consiste na imaginação enquanto tal, mas em que, ao imaginá-

lo, ignoramos a verdadeira distância e a causa dessa imaginação
97

”.  A imaginação, portanto, 

de que o sol está próximo de nós acontece não pela ignorância da distância verdadeira, mas 

porque nossa afecção corporal envolve a essência do sol, enquanto nosso corpo é por ele 

afetado. Na mesma medida em que imaginamos que o sol está próximo de nós, também 

imaginamos, quando os raios do sol incidem sobre a superfície da água e são refletidos em 

direção aos nossos olhos, que ele está sobre a água, ainda que saibamos sua localização 

verdadeira.  Através desses exemplos, Spinoza pode concluir o escólio: 
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E, igualmente, as outras imaginações que enganam a mente, quer indiquem o estado 

natural do corpo, quer indiquem um aumento ou uma diminuição de sua potência de 

agir, não são contrários ao verdadeiro, nem se desvanecem por sua presença.  É 

verdade que acontece, quando erroneamente tememos algum mal, que o temor se 

desvanece quando ouvimos a notícia verdadeira, mas, inversamente, também 

acontece, quando tememos algum mal que certamente virá, que o temor se 

desvanece quando ouvimos uma notícia falsa.  Portanto, as imaginações não se 

desvanecem pela presença do verdadeiro, enquanto verdadeiro, mas porque se 

apresentam outras imaginações mais fortes que excluem a existência presente das 

coisas que imaginamos, como mostramos na prop. 17 da P.2
98

.  

 

 Com efeito, as imaginações da mente não se desvanecem a partir da presença do 

verdadeiro, mas apenas quando outras imaginações, mais fortes que as primeiras, são capazes 

de excluir a existência presente das coisas que nós imaginamos.  Essa tese de Spinoza, 

portanto, repercutirá na ideia de que a imaginação, enquanto um modo específico de 

conhecimento, ao ser racionalizada, ou seja, ao ser concatenada numa ordem para o intelecto, 

torna-se fundamental do ponto de vista do projeto ético do filósofo desenvolvido na Ética.  É 

preciso, nesse sentido, desenvolver imaginações que sejam fortes o bastante no sentido de que 

possamos convocá-las sempre que delas precisarmos no sentido de excluir a existência 

presente de coisas que imaginamos.  Isso ficará ainda mais claro, acreditamos, ao longo das 

proposições da Parte V da Ética, quando Spinoza descreverá quais são os remédio que temos 

contra os afetos passivos e de que maneira a imaginação é útil nesse processo. Entretanto, já 

no início da Ética IV, observamos que o filósofo aponta, em certo sentido, para a 

possibilidade de que nossas imaginações funcionem como um auxiliar do intelecto na medida 

em que, como vimos, uma imaginação só pode ser destruída através de outras imaginações 

mais fortes que a primeira, o que, em certo sentido, sugere a necessidade, em termos éticos, de 

uma racionalização da imaginação no sentido de transformar essa relação de forças. 

 O conhecimento verdadeiro, portanto, pode destruir uma crença falsa na medida em 

que tal falsidade depende de nossa ignorância (ausência de saber), mas, de forma alguma, tem 

uma potência para suprimir o traço ou a afecção marcada em nosso corpo, bem como a ideia 

dessa afecção. A representação imaginativa, portanto, não desaparece na presença da verdade.   

 Com efeito, entendemos que a Ética IV, sobretudo o seu prefácio, é um dos momentos 

em que privilegiadamente Spinoza promove, em certo sentido, a passagem do conhecimento 

imaginativo para a compreensão das coisas na medida em que, ao denunciar os preconceitos 
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envolvidos nos modelos imaginativos e os valores absolutos que eles engendram, o filósofo 

retoma a noção de modelo, derivada do conhecimento imaginativo, para formular sua teoria 

(que já havia, em certo sentido, aparecido no Tratado da Reforma da Inteligência) de um 

modelo de natureza humana.  Resta-nos ainda neste capítulo avaliar algumas ideias 

importantes dessa parte da Ética, bem como alguns aspectos das últimas sete proposições que, 

como dissemos mais acima, oferecem uma visão do homem racional.  Deste modo poderemos 

tirar mais algumas conclusões importantes sobre a importância da racionalização da 

imaginação para o projeto ético de Spinoza. 

 A relação de forças entre razão e imaginação parece tender mais para o lado desta 

última, o que faz com que muitas vezes o homem veja o que é melhor, aprove, mas faça o 

pior. A fórmula “vejo o que é melhor e o aprovo, mas sigo o que é pior”
99

  é, na verdade, do 

poeta Ovídio, e ela é utilizada por Spinoza no escólio da proposição 17 da Parte IV para 

justamente mostrar essa tendência de que o desejo por coisas que nos agradam no momento 

presente tende a ser mais potente do que os desejos que surgem da razão.  Essa tese pode ser 

observada nas proposições 16 e 17, que agora analisaremos em linhas bem gerais. 

 Segundo a proposição 16, o desejo que surge do conhecimento verdadeiro do bem e do 

mal, na medida em que esse conhecimento diz respeito ao futuro, “pode ser mais facilmente 

refreado ou extinto pelo desejo de coisas que são presentemente atrativas
100

”. Spinoza 

demonstra essa proposição da seguinte maneira: o afeto relativo a algo que imaginamos como 

futuro é menos potente do que o afeto relativo a alguma coisa presente. Ele faz referência, 

neste momento, ao corolário da proposição nove.  Como, entretanto, essa mesma proposição 9 

será retomada na Ética V, é importante que nós analisemos não apenas o corolário, mas a 

proposição como um todo.  

 A proposição é formulada nos seguintes termos: “Um afeto cuja causa imaginamos, 

neste momento, nos estar presente, é mais forte do que se imaginássemos que ela não está 

presente”
101

. Na demonstração, Spinoza retoma a definição de imaginação que já abordamos 

no primeiro capítulo da dissertação e que se encontra no escólio da proposição 17 da Parte II, 

segundo a qual “uma imaginação é uma ideia pela qual a mente considera uma coisa como 

presente
102

”, que indica mais, como já vimos, o estado do corpo do que a natureza do corpo 
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exterior
103

. Um afeto, enquanto indica o estado do corpo, é uma imaginação. Dada a mesma 

proposição 17 da Parte II, Spinoza pode afirmar que uma imaginação é mais potente na 

medida em que não imaginamos nada que exclui a presença da coisa exterior.  Como 

consequência, “um afeto cuja causa imaginamos, neste momento, nos estar presente, é mais 

forte do que se imaginássemos que ela não está presente”
104

.  

 No escólio da proposição 9, Spinoza faz uma observação importante, retomando a 

proposição 18 da parte III, ao afirmar que somos afetados pela imagem de uma coisa futura ou 

passada do mesmo afeto que somos afetados se a coisa que imaginamos estivesse presente. 

Isso requer uma explicação, pois parece haver uma contradição já que a ideia da proposição 9 

é justamente provar que se imaginamos que a causa do nosso afeto está presente, ele é mais 

forte do que se imaginássemos que ele não está presente. Spinoza oferece sua explicação: 

Quando havia falado do afeto que se refere à imagem de uma coisa futura ou passada como 

sendo o mesmo afeto de que somos afetados quando imaginamos que a coisa está presente, 

Spinoza falava sobre a natureza da imagem, que é, de fato, a mesma, independentemente se 

tenhamos imaginado ou não tenhamos imaginado a coisa como presente. Por isso, afirma o 

filósofo, concluindo o escólio e finalizando a demonstração através do corolário ao qual 

pretendíamos chegar: 

  

(...) Não neguei, entretanto, que essa imagem se torna mais débil quando 

consideramos outras coisas que nos estão presentes e que excluem a existência 

presente da coisa futura, o que, naquela passagem, deixei de enfatizar, porque havia 

decidido tratar das forças dos afetos nesta parte. 

 

Corolário. A imagem de uma coisa futura ou passada, isto é, de uma coisa que 

consideramos relativamente a um tempo futuro ou passado, com exclusão do 

presente, é mais débil, em igualdade de circunstâncias, do que a imagem de uma 

coisa presente.  Como consequência, o afeto relativo a uma coisa futura ou passada é 

mais brando, em igualdade de circunstâncias, que o afeto relativo a uma coisa 

presente
105

.  

  

 Retomando agora demonstração da proposição 16, afirma Spinoza que o 

conhecimento verdadeiro do bem e do mal
106

, enquanto afeto
107

, pode ser refreado ou extinto 
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por algum desejo fortuito, ainda que esse desejo se refira a coisas que são boas no momento 

presente.  Dessa maneira, Spinoza pode concluir que o desejo que surge do conhecimento do 

bem e do mal, na medida em que diz respeito ao futuro, poderá ser mais facilmente refreado. 

Na proposição subsequente Spinoza procederá analogamente ao modo que procedeu na 

proposição 16, mas agora para provar que o desejo que surge do conhecimento verdadeiro do 

bem e do mal pode, enquanto refere-se a coisas contingentes, ser refreado ainda mais 

facilmente pelo desejo de coisas que estão presentes. Na demonstração ele afirma, com efeito, 

que a proposição se demonstra da mesma forma que a anterior, com o acréscimo do corolário 

da proposição 12
108

.  Na sequência da demonstração Spinoza oferece o famoso escólio no 

qual ele retoma a fórmula de Ovídio.  Aqui o filósofo afirma ter demonstrado, no 

encadeamento das proposições anteriores, os motivos pelos quais os homens, frequentemente, 

são mais influenciados pela opinião do que pela razão.  Assim, ele afirma: 

 

Julgo, com isso, ter demonstrado por que os homens são movidos mais pela opinião 

do que pela verdadeira razão, e por que o conhecimento verdadeiro do bem e do mal 

provoca perturbações do ânimo e leva, muitas vezes, a todo tipo de licenciosidade.  

Vem daí o que disse o poeta: Vejo o que é melhor e o aprovo, mas sigo o que é pior.  

Parece que o Eclesiastes tinha em mente a mesma coisa quando disse: Quem 

aumenta seu saber, aumenta sua dor.  Não digo isso para chegar à conclusão de que 

é preferível ignorar do que saber, ou de que não há nenhuma diferença entre o 

ignorante e o inteligente quando se trata de regular os afetos, mas porque é preciso 

conhecer tanto a potência de nossa natureza quanto a sua impotência, para que 

possamos determinar, quanto à regulação dos afetos, o que pode a razão e o que não 

                                                                                                                                                                                     
que: “Chamamos de bem ou de mal aquilo que estimula ou refreia a conservação de nosso ser (pelas def. 1 e 2), 
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conhecimento do bem e do mal nada mais é do que a ideia de alegria ou de tristeza que se segue necessariamente 

desse afeto de alegria ou de tristeza (pela prop. 22 da P.2) (...)” 
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pode.  Disse que iria tratar, nesta parte, apenas da impotência humana, pois decidi 

tratar separadamente a questão do poder da razão sobre os afetos
109

.  

 

 Ora, com essas duas proposições Spinoza procurou demonstrar que o desejo que surge 

do verdadeiro conhecimento do bem e do mal, esteja ele referido a uma coisa futura ou 

contingente, é mais facilmente contrariado por desejos que surgem de coisas presentemente 

agradáveis.  Assim, os afetos que são ações
110

 são, frequentemente, na vida comum, menos 

potentes do que os afetos passivos
111

 que nos afligem. Nesse sentido, somos até mais 

infelizes, muitas vezes, por termos uma ideia adequada sobre o que fazer, mas não termos 

forçar para realiza-lo. Na medida em que formamos um modelo da natureza humana, 

portanto, podemos perceber e avaliar o quanto somos impotentes para executá-lo.  

 Frequentemente os preceitos da razão, ainda que sejam necessários e eternos, se 

referem a acontecimentos que, dadas as limitações de nosso conhecimento, se mantem na 

contingência.  Ainda que a razão nos mostre que a adoção de certo comportamento nos seria 

útil, nós só podemos, por vezes, praticá-lo no futuro, depois de bastante tempo.  Isso significa 

que a razão, como afirma Pascal Séverac, “nos faz compreender nosso bem relativamente a 

um tempo e a situações que imaginamos com menos força que o presente”
112

.  Com efeito, 

quando imaginamos algo que nos é agradável presentemente só imaginamos ele, não 

representamos nenhuma outra coisa além desse corpo externo como presente e, isso é 

evidente, como presentemente agradável. Nesse sentido, ao imaginarmos um bem futuro 

(ainda esta imaginação esteja de acordo com o que a razão afirma como sendo um bem 

verdadeiro) estamos, por isso mesmo, contestando a presença aqui e agora disso que nos é 
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agradável no momento presente.  Imaginar um bem futuro, portanto, significa não saber se 

poderemos realizá-lo. É o que Spinoza defende muito claramente na seguinte passagem: 

 

Se pudéssemos ter um conhecimento adequado da duração das coisas e determinar, 

pela razão, o seu tempo de existência, consideraríamos as coisas futuras com o 

mesmo afeto com que consideramos as presentes, e a mente apeteceria como se 

fosse presente um bem que ela concebe como futuro.  E, em consequência, 

necessariamente rejeitaria um bem presente menor, em favor de um bem futuro 

maior, e pouco apeteceria aquilo que, no presente, fosse bom, mas que fosse causa 

de um mal futuro, como logo demostraremos
113

.  

  

 Na medida, então, que a imaginação tem, na vida comum, mais potência do que os 

ensinamentos da razão, faz-se necessário, como ficará ainda mais claro na Ética V, fortalecer 

o conhecimento verdadeiro através da própria imaginação, ou seja, dado que o verdadeiro não 

pode suprimir
114

 nossas crenças imaginativas é necessário, do ponto de vista ético, utilizar os 

próprios artifícios da imaginação para, em certo sentido, combate-la.  Isso significará a 

substituição dos nossos afetos passivos, fundados nas representações imaginativas dos corpos 

externos como presentes, por outras representações imaginativas que estarão agora a serviço 

da razão. “Eis por que a racionalização da imaginação, em Spinoza, é ao mesmo tempo uma 

imaginação do racional”
115

.  
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 Spinoza afirma na sequência do escólio da proposição 62: “Não podemos ter, entretanto, da duração das 

coisas (pela prop. 31 da P.2), senão um conhecimento extremamente inadequado, e (pelo esc. da prop. 44 da P.2) 

determinamos o tempo de existência das coisas exclusivamente pela imaginação, a qual não é afetada pela 

imagem de uma coisa futura da mesma maneira que pela imagem de uma coisa presente. Daí que o 

conhecimento verdadeiro que temos do bem e do mal só pode ser abstrato e universal; e que o juízo que fazemos 

sobre a ordem das coisas e a conexão de causas, para podermos determinar o que é, no presente, bom ou mau 

para nós, é mais imaginário do que real.  Por isso, não é de admirar que o desejo que surge do conhecimento do 

bem e do mal, no que se refere ao futuro, possa ser muito facilmente refreado pelo desejo das coisas que são, 

presentemente, agradáveis.  Veja-se, sobre isso, a prop. 16. 
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4 A POTÊNCIA DA IMAGINAÇÃO COMO VIRTUDE ÉTICA 

 

 Na medida em que Spinoza critica um certo uso das noções relativas da 

imaginação, tais como “bem” e “mal”, “perfeito” e “imperfeito”, entre outras, poderia se 

esperar que ele não fizesse uso de tais noções em seu projeto de liberação realizado na 

Ética, e até mesmo da própria imaginação enquanto primeiro gênero de conhecimento.  

Entretanto, após criticar o uso dessas noções relativas, ele mesmo as utiliza em um sentido 

renovado, em uma nova perspectiva.  Com efeito, se a imaginação parecia caracterizar 

unicamente, como é, de fato, o que ocorre no Tratado da reforma do Intelecto, a 

passividade de nossa mente, a nossa escravidão, enquanto nossa liberdade estaria confiada 

apenas à potência de nosso Intelecto, as 20 proposições iniciais da Ética V parecem 

mostrar que é possível concatenar as nossas imaginações a partir da ordem do Intelecto, é 

isso exatamente que enuncia a proposição 10, ao dizer que: “durante o tempo em que não 

estamos tomados por afetos que são contrários à nossa natureza, nós temos o poder de 

ordenar e concatenar as afecções do corpo segundo a ordem própria do intelecto.”.
116

 

 Nosso intuito nesta etapa da dissertação é seguir a argumentação das 20 primeiras 

proposições da Ética V para que possamos responder em que sentido nos é dada a 

possibilidade de “controlar” a imaginação para que ela não dependa tão somente dos 

encontros fortuitos de nosso corpo com os corpos exteriores.  Nesse sentido, a imaginação 

consistiria em uma virtude, pois estaria ordenada de acordo com o nosso intelecto.  Nosso 

objetivo é, então, mostrar essa reorganização da imaginação empreendida nas primeiras 20 

proposições da Ética V e sua relação com a experiência do amor a Deus.  

 Como observamos no capítulo anterior da dissertação, os preceitos racionais, ao nos 

oferecerem ensinamentos sobre o que é bom ou mal para nós, permanecem, muitas vezes, 

impotentes perante o desejo de coisas presentemente agradáveis. Como, de um lado, a 

imaginação não é afetada pela imagem de uma coisa futura com a mesma força com que é 

afetada pela imagem de uma coisa presente
117

 e, de outro, nós só podemos determinar o 

tempo de existência das coisas a partir da imaginação, tendo da duração das coisas um 

conhecimento extremamente inadequado, daí o conhecimento verdadeiro do bem e do mal 
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 Ética, Parte V, prop. 10, p.379. 
117

 Ética, Parte IV, prop. 62, p.337. 
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permanecer um conhecimento abstrato e universal, podendo ser facilmente refreado pelo 

desejo de coisas que são presentemente agradáveis. 

 Antes de prosseguirmos nossa análise, na qual pretendemos mostrar como essas 

ideias que estavam presentes na Ética IV, que visava demonstrar os motivos da nossa 

servidão, serão retomadas na Ética V, cujo intuito é mostrar o tipo de domínio que a mente 

pode ter sobre os afetos, faz-se necessário uma explicação sobre o sentido em que Spinoza 

utiliza positivamente (como já afirmamos que ele o faz no capítulo precedente) os 

conceitos de “bem” e “mal” e como eles estão associados aos conceitos de “útil” e 

“nocivo”.  Partindo do ponto de vista de Deleuze
118

, entendemos que Spinoza, em certo 

sentido, abandona os conceitos absolutos de “bem” e “mal” em favor dos conceitos 

relativos de “bom” e “mau”. Eles são, na verdade, duplamente relativos na medida em que 

exprimem-se, de um lado, em relação um ao outro e, de outro lado, em relação a um modo 

finito existente. “Bom” consiste precisamente na variação positiva de nossa potência de 

agir (conatus), ou seja, significa o aumento dessa potência, isto é, alegria
119

. “Mau” 

consiste, inversamente, na variação negativa de nossa potência de agir (conatus), ou seja, 

significa a diminuição dessa potência, isto é, tristeza. Desejo (conatus), alegria e tristeza 

são precisamente os três afetos primários dos quais serão derivados todos os outros afetos, 

o que é tratado exaustivamente por Spinoza na Ética III. Na medida em que o “bom” e o 

“mau”, como dissemos, são, respectivamente, as variações positivas e negativas do 

conatus, vejamos, ainda que em linhas bem gerais, alguns aspectos importantes deste 

conceito 

O conatus se define como o esforço do modo finito (que é o homem) de 

perseveração na existência, o qual implica a variação de sua potência de agir. Ainda que a 

noção de conatus só se defina explicitamente nas proposições 6 e 7 da Parte III da Ética, 

onde será entendida como como “o esforço (conatus) pelo qual cada coisa se esforça por 

perseverar em seu ser”, a terceira definição
120

 dessa Parte já abria caminho para a 
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 Cf. DELEUZE, G. Spinoza et le problème de l’expression (Paris: Les Editions de Minuit, 1968)   
119

 Spinoza afirma a tese de que a alegria é diretamente boa e a tristeza, ao contrário, é diretamente má na 

proposição 41 da Parte IV, que enuncia que: “A alegria não é diretamente má, mas boa;  a tristeza, em troca, 
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esc.) é um afeto pelo qual a potência de agir do corpo é aumentada ou estimulada.  A tristeza, em troca, é um 

afeto pelo qual a potência de agir do corpo é diminuída ou refreada.  Portanto (pela prop. 38), a alegria é 

diretamente boa, etc.” 
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 Spinoza afirma na definição 3 da Ética III que: “Por afeto compreendo as afecções do corpo,  pelas quais 

sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas 
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caracterização do desejo como a natureza primária do homem e dos afetos primitivos em 

Spinoza, nomeadamente: desejo, alegria e tristeza.  Passemos a uma breve análise da 

proposição 7 da Ética III, a partir da qual Spinoza formula explicitamente a noção de 

conatus, o que repercute tanto no entendimento da servidão humana (Ética IV), assim 

como na possibilidade de transformação dos afetos em ação adequada a partir da atividade 

racional (Ética V).  Vejamos, então, a proposição 7 e sua demonstração: 

 

Proposição 7. O esforço pelo qual cada coisa se esforça 

por perseverar em seu ser nada mais é do que a sua 

essência atual. 

 

Demonstração: Da essência dada de uma coisa qualquer 

seguem-se necessariamente certas consequências (pela 

prop.36 da P.1).  Além disso, as coisas não podem fazer 

senão aquilo que necessariamente se segue de sua natureza 

determinada (pela prop. 29 da P.1).  Por isso, a potência de 

uma coisa qualquer, ou seja, o esforço pelo qual, quer 

sozinha, quer em conjunto com outras, ela age ou se esforça 

por agir, isto é (pela prop. 6), a potência ou o esforço pelo 

qual ela se esforça por perseverar em seu ser, nada mais é do 

que sua essência dada ou atual. CQD. 

 

 É preciso salientar aqui que o esforço ( conatus ) de perseveração na existência  tem 

uma duração indefinida e é a própria essência atual de uma coisa enquanto determinada a 

agir de uma determinada maneira. Há, no entanto, uma interdependência causal dos modos 

finitos
121

 que define, em certo sentido, tal esforço, ou seja, que aumenta ou diminui, auxilia 

ou refreia a potência de agir do complexo modo finito que é o homem.  Com efeito, a 

noção de esforço de perseveração não remete em Spinoza a nenhuma intenção consciente 

de um sujeito, mas unicamente – enquanto aplicada à essência de todas as coisas – à 

produção necessária de efeitos que toda coisa singular engendra
122

. 

                                                                                                                                                                                
afecções”.  Ao aumento da potência de agir corresponde precisamente o afeto primitivo da alegria; À 

diminuição dessa potência corresponde precisamente a tristeza; e a própria potência de agir em si mesma 

corresponde ao desejo. É nesse sentido que entendemos que essa definição já apresentava, implicitamente, os 

afetos primitivos. 
121

 Ética, Parte I, prop. 28, p.121. 
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 Ética, Parte I, prop. 36, p.127. 
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A Ética III formula o argumento do ponto de vista dos afetos, nos alertando para o 

aspecto dinâmico do conatus ou esforço de perseveração na existência na medida em que 

trata do esforço do indivíduo para afirmar sua existência aumentando sua potência de agir.  

O conatus humano, portanto, não consiste apenas num princípio de conservação e de 

manutenção do mesmo estado, mas é preciso muitas vezes alterar dinamicamente 

determinado estado para que se possa perseverar no ser, como nos mostra Marcos Gleizer 

na seguinte passagem de seu texto
123

 ao falar do conatus: 

 

Segundo o enunciado da proposição 6 da parte III, este esforço 

constitutivo de cada coisa é para perseverar no seu ser e não para se 

manter estaticamente no mesmo estado.  Não se trata, portanto, de 

uma mera universalização do princípio de inércia.  Ao contrário, é 

tal princípio que apresenta uma aplicação particular da tese 

universal do conatus ao caso dos corpos mais simples, pois o ser 

destes corpos se confunde com o estado em que se encontram.  

Porém, nas coisas complexas, dentre as quais se situa o homem, 

muitas vezes é necessário alterar dinamicamente um certo estado 

para poder perseverar no seu ser.  Além disso, quanto mais 

complexa a essência de uma coisa, mais rico o ser no qual ela tende 

a perseverar.  Assim, a preservação da existência biológica bruta é 

apenas o conteúdo mínimo do conatus de um ser humano.  O 

conatus humano, portanto, não é apenas um princípio de 

autoconservação, mas também de auto-expansão e realização de 

tudo o que está contido em sua essência singular
124

. 

 

 No que se refere à questão terminológica, o conatus é nomeado diferentemente por 

Spinoza na medida em que se refere apenas à mente ou, então na medida em que se refere, 

ao mesmo tempo, à mente e ao corpo.  Quando referido apenas à mente conatus é vontade.  

Quando referido ao corpo e a mente conatus é apetite.  O desejo em nada difere, realmente, 

do apetite, a não ser à medida em que tal apetite é acompanhado da ideia de si mesmo, ou 

seja, quando o apetite é acompanhado da consciência de si.  Com efeito, “o desejo é a 

própria essência do homem, enquanto esta é concebida como determinada, em virtude de 

uma dada afecção qualquer de si própria, a agir de alguma maneira”
125

. Esta definição é 
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fundamental para a caracterização do desejo como antecedendo ontologicamente suas 

modalizações em afetos particulares.   

 Enquanto o desejo constitui a força de perseveração na existência exercida pelo 

modo finito indefinidamente, o que acarreta uma variação da sua potência de agir, a alegria 

não é senão a variação positiva dessa potência de agir, ou seja, quando passamos de uma 

perfeição menor a uma perfeição maior. Já a passagem a uma menor potência de agir, ou 

seja, a passagem a uma menor perfeição caracteriza a tristeza.  Definindo alegria e tristeza, 

justamente com o desejo, como os afetos primordiais, Spinoza destaca o seu caráter 

transitivo, ou seja, sua passagem ora a uma perfeição maior, ora a uma perfeição menor, a 

partir da variação de sua potência de agir. 

 Retomando agora o argumento de Deleuze sobre a substituição dos conceitos de 

“bem” e “mal” por “bom” e “mau”, é bom, de fato, aquilo que favorece a potência de agir 

e é meu aquilo que a entrava.   Na medida em que a potência de agir é justamente o que 

nos abre a possibilidade de afetarmos e sermos afetados das mais variadas maneiras, é bom 

(ou útil) aquilo que dispõe nosso corpo “a poder ser afetado de muitas maneiras, ou que o 

torna capaz de afetar de muitas maneiras os corpos exteriores
126

”. Spinoza demonstra essa 

ideia, na proposição 38 da Parte IV, da seguinte maneira: Quanto mais o corpo é capaz de 

afetar e ser afetado de muitas maneiras, mais a mente torna-se apta a perceber, de acordo 

com a proposição 14 da Parte II.  Esta última está fundada, por sua vez, nos postulados 3 e 

6 da teoria física que segue a proposição 13 desta mesma Parte, segundo os quais: 1) “Os 

indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, 

são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras”
127

; 2) O corpo humano pode 

mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras”
128

.  Com efeito, diz a proposição 

14 que o corpo humano afeta e é afetado pelos corpos externos de muitas maneiras. E, 

além disso, que (como já mostramos no primeiro capítulo da dissertação) tudo o que ocorre 

no objeto da mente humana, isto é, no corpo, é percebido pela mente.  Portanto, conclui 

Spinoza: A mente humana é capaz de perceber muitas coisas e tanto mais quanto maior for 

o número de modos pelos quais seu corpo pode ser arranjado. 
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  É bom, igualmente, aquilo através do qual se conserva a proporção de movimento e 

repouso constitutiva das partes do corpo humano
129

.  De qualquer modo, o bom nunca 

deixa de ser o útil, enquanto o mau, por sua vez, nunca deixa de ser o que é nocivo. Nesse 

sentido, afirma Deleuze: 

 Tudo o que é mau mede-se pois pela diminuição da potência de agir 

(tristeza-ódio); tudo o que é bom, pelo aumento dessa mesma potência (alegria-

amor).  Daí a luta total de Espinosa, a denúncia radical de todas as paixões 

tristes, que inscreve Espinosa numa grande estirpe que vai de Epicuro a 

Nietzsche.  É uma vergonha procurar a essência interior do homem do lado de 

seus maus encontros extrínsecos.  Tudo o que envolve a tristeza serve à tirania e 

à opressão.  Tudo o que envolve a tristeza merece ser denunciado como mau, 

pois nos separa de nossa potência de agir: não só o remorso e a culpabilidade, 

não só o pensamento da morte (IV, 67), mas até a esperança, e mesmo a 

segurança, que significam a impotência (IV, 47)
130

.                                                             

(DELEUZE, 2002, pg.60-61) 

 

 A razão, com efeito, busca o nosso “bem soberano” ou o útil próprio, que, num 

sentido, é comum a todos os homens
131

. Entretanto, quando possuímos formalmente, de 

fato, essa potência de agir, esses termos deixam de aparecer na medida em que estão cheios 

de um significado predominantemente finalista, dando lugar a própria “potência” ou 

“virtude”.  É nesse sentido, como aponta Deleuze, que se os homens já nascessem livres, 

não formariam conceito algum sobre o “bem” e o “mal”
132

. Spinoza demonstra isto na 

proposição 68 da Ética IV, afirmando que é livre quem se conduz unicamente pela razão.  

Portanto, aquele que nasce livre, por hipótese, (e não perde essa liberdade) tem apenas 

ideias adequadas e, nessa medida, não possui nenhum conceito do mal e 

consequentemente, dado que bem e o mal são correlatos, não possui nenhum conceito do 

mal. Essa proposição retoma (o que é assinalado por Spinoza) a demonstração da 

proposição 64
133

, que também pode ser conferido. Antes de passarmos à análise de alguns 

aspectos importantes da Ética V para o entendimento do status do conceito de Imaginação 
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em Spinoza, veremos algumas ideias presentes no escólio da proposição 18 da Parte IV 

que julgo serem igualmente importantes para o nosso trabalho, elas referem-se, pois, aos 

próprios ditames da razão, que Spinoza pretende expor resumidamente neste escólio.  

 Diz Spinoza: “Expliquei, nessas poucas proposições, as causas da impotência e da 

inconstância humanas, e por que os homens não observam os preceitos da razão”. O que 

falta para ele é mostrar o que, em troca, a razão nos prescreve e também quais são os afetos 

que a ela convêm.  Em primeiro lugar, a razão nada exige que seja contra a nossa natureza, 

exigindo que cada qual ame a si próprio e que busque o que lhe é efetivamente útil, 

conduzindo-o a uma maior perfeição.  Em termos mais gerais, cada coisa se esforça, 

enquanto está em si, para conversar o seu ser
134

. “Além disso, uma vez que a virtude (pela 

def.8) não consiste senão em agir pelas leis da própria natureza, e que ninguém se esforça 

por conservar o seu ser(pela prop. 7 da P. 3) senão pelas leis de sua natureza”
135

.   

Após definir a virtude como o esforço de uma coisa (enquanto está em si) para 

conservar o ser, e a felicidade justamente como a nossa potência para conservá-lo, Spinoza 

afirma que, dado o postulado 4 da Parte II, segundo o qual “o corpo humano tem 

necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que 

continuamente regenerado”
136

, é completamente impossível que não precisemos de nada 

exterior para nos conservar “e que vivamos de maneira que não tenhamos nenhuma troca 

com as coisas que estão fora de nós
137

”. Na sequência Spinoza toma em consideração a 

nossa mente: se ela estivesse sozinha, nosso intelecto seria mais imperfeito, não 

compreendendo nada além dela própria.  Com efeito, há muitas coisas fora de nós que nos 

são úteis e que, portanto, devem ser desejadas, sobretudo aquelas coisas que estão de 

acordo com nossa natureza.  “Portanto, nada é mais útil ao homem do que o próprio 

homem”, ou seja, nada é mais útil e vantajoso aos homens do que estarem em 

concordância, formando como que uma só mente e um só corpo, todos se esforçando para, 

conjuntamente, conservarem seu ser e para buscarem coisas que são de utilidade comum.  

Nesse sem tido, conclui Spinoza, os homens que se guiam pela razão (e que, portanto, 

buscam o que lhe é útil), nada desejam para si que não desejem para os outros.   
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 Passaremos agora à análise de alguns aspectos importantes das proposições 

da Ética V, como já havíamos anunciado, a fim de tentar mostrar a importância que a 

imaginação possui nesses trechos, segundo Spinoza, no sentido de, por assim dizer, 

fornecer aos homens uma imagem do racional, ou seja, a importância filosófica da 

apropriação da própria imaginação, dado que os homens são geralmente mais guiados por 

ela do que pela razão, quando ela está concatenada numa ordem para o intelecto.  Mesmo 

quando Spinoza irá falar sobre a liberdade humana (na segunda parte da Ética V) quando 

referida unicamente à mente, veremos que o corpo, ainda assim, não estará excluído desse 

processo. 

Após ter anunciado no Prefácio que essa quinta parte da Ética trata de mostrar o 

tipo de controle que nossa mente pode ter em relação aos afetos, Spinoza adianta que esse 

domínio não pode ser um domínio absoluto, como ele já havia demonstrado nas partes 

anteriores da obra.  Nesse sentido ele utiliza este espaço do Prefácio para retomar e criticar 

a tese cartesiana acerca existência da glândula pineal que seria responsável por unir o 

corpo à alma, dado que Descartes havia concebido mente e corpo como substâncias 

distintas.  Com efeito, Spinoza retoma mais uma vez sua crítica à tese da liberdade da 

vontade, a qual abordamos, ainda que em linhas gerais, na primeira parte de nossa 

dissertação, anunciando, portanto, que buscará determinar os remédios que temos contra os 

afetos. 

Através da memória e da imaginação podemos, segundo a proposição 10 da Parte 

V, realizar um trabalho de antecipação e memorização de determinados preceitos racionais 

que trataremos de mobilizar nos momentos em que deles precisarmos.  Aqui a Imaginação, 

entendida como uma faculdade dos possíveis, torna-se essencial para que tenhamos a nossa 

disposição certas regras de vida.  Exemplo: Na medida em que imaginamos o ódio
138

 de 

uma outra pessoa como algo possível, podemos dispor nossa imaginação de maneira tal 

que tenhamos a nossa disposição, sempre que precisarmos, uma maneira eficaz e 

inteligente de evitar os efeitos nocivos que dele podem surgir.   

Com efeito, a proposição 10 afirma que “durante o tempo em que não estamos 

tomados por afetos que são contrários à nossa natureza, nós temos o poder de ordenar e 
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concatenar as afecções do corpo segundo a ordem própria do intelecto”
139

. Os afetos que 

são contrários à nossa natureza são aqueles que são maus, dada a proposição 30 da Parte 

IV.  Esta, por sua vez, mostrava que uma coisa só pode ser má para nós na medida em que 

nos é contrária, ou seja, nada pode ser mau por algo que tenha em comum com a nossa 

própria natureza.  Spinoza demonstra isso da seguinte maneira na proposição 30 da Parte 

IV: O mal é precisamente o que é causa de tristeza, ou seja, aquilo que refreia nossa 

potência de agir.  Na sequência da demonstração, Spinoza retoma as proposições 4 e 5 da 

Parte III da Ética para mostrar se uma coisa pode destruir outra, elas são de natureza 

contrária.  Nesse sentido, torna-se claro que nada pode ser mau para nós por aquilo que tem 

em comum com nossa natureza, mas, inversamente, só pode ser mau na medida em que 

nos é contrário. Portanto, é na medida em que nos é contrária que uma coisa diminui ou 

refreia nossa potência de agir.  Isso para mostrar tão somente que os afetos que são 

contrários a nossa natureza são maus.   

Na sequência da demonstração da proposição 10 afirma Spinoza que os afetos que 

são maus (que são contrários a nossa natureza) são maus no sentido de que impedem a 

mente de compreender. Essa segunda da demonstração retoma, por sua vez, a proposição 

27 da Parte IV, a qual devemos retomar para que possamos entender a articulação que 

Spinoza pretende fazer. A proposição 27 afirma que só sabemos, com certeza, ser bom 

aquilo que nos leva a compreender.  Inversamente, só sabemos, com certeza, ser mau 

aquilo que nos impede de compreender.  A demonstração procede da seguinte forma: Na 

medida em que a mente raciocina, ela deseja apenas compreender, nada sendo útil além 

daquilo que a leva a compreender
140

.  Entretanto, a mente (dadas as proposições 41 e 43 da 

Parte II) apenas tem certeza enquanto tem ideias adequadas, ou seja, enquanto raciocina
141

.  

Portanto, só sabemos ser bom aquilo que nos leva efetivamente a compreender e só 

sabemos ser mau aquilo que, inversamente, nos impede de compreender.  Vimos, então, até 

aqui, que os afetos que são contrários a nossa natureza são maus e vimos, igualmente, que 

eles são maus na medida em que nos impedem de compreender. 

Nesse sentido - continua Spinoza a demonstrar a proposição 10 da Parte V – 

enquanto não somos afligidos por afetos contrários à nossa natureza, a potência da mente 
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(que pela proposição 26
142

 da Parte IV se esforça por compreender as coisas) não está 

impedida.  Durante esse tempo, a saber: o tempo em que a mente não está tomada por 

afetos que são maus, ela – segue Spinoza – tem o poder de formar ideias claras e distintas, 

deduzindo umas das outras.  Aqui Spinoza se refere tanto ao segundo escólio da 

proposição 40 quanto ao escólio da proposição 47
143

, ambos da Parte II. 

Como consequência dessas quatro ideias que explicamos acima (além da 

proposição 1 da Parte V), durante o tempo em que não somos afligidos por afetos que são 

maus, temos a capacidade de ou o “poder de ordenar e de concatenar as afecções do corpo 

segundo a ordem própria do intelecto”
144

. A proposição 1 havia provado que é da mesma 

forma que se ordenam os pensamentos ou as ideias das coisas e as afecções do corpo
145

, 

possibilitando, portanto, que as afecções do corpo sejam concatenadas numa ordem para o 

intelecto. Acreditamos que aqui se mostra de maneira privilegiada a passagem possível do 

conhecimento imaginativo para o conhecimento racional na medida em que nossas 

afecções corporais podem sim ser organizadas de forma tal que possibilitem um exercício 

mental de antecipação através do qual os nossos preceitos racionais podem ser muito mais 

facilmente à nossa disposição quando deles precisamos. Tal exercício de antecipação se 

tornará mais claro, entretanto, no escólio desta proposição.  Optamos, contudo, por 

oferecer uma análise da proposição como um todo no sentido de que sua fundamentação 

estivesse à nossa disposição. Antes de passarmos ao importantíssimo escólio da proposição 

10, gostaria ainda de dizer algumas palavras sobre a proposição 47 da Parte II que foi 

retomada por Spinoza ao demonstrar a proposição 10 da Parte V. 

A proposição 47 da parte II, com efeito, diz que “a mente humana tem um 

conhecimento adequado da essência eterna e infinita de Deus
146

”. A demonstração retoma 

a tese de que a mente tem ideias pelas quais percebe a si própria, a ser corpo e aos corpos 

                                                           
142
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exteriores, para afirmar que (dadas as proposições 45
147

 e 46
148

 da Parte II) ela “tem um 

conhecimento adequado da essência eterna e infinita de Deus
149

”. 

Segundo o escólio da proposição 47 todos conhecem a essência eterna e infinita de 

Deus.  Segue-se que desse conhecimento podemos, segundo Spinoza, deduzir diversas 

coisas que conheceremos de maneira adequada e, nesse sentido, poderemos formar o 

terceiro gênero de conhecimento, o qual havia sido inicialmente apresentado (juntamente 

com os outros dois gêneros de conhecimento) no escólio 2 da proposição 40 da Parte II. 

Este terceiro gênero de conhecimento, com efeito, “parte da ideia adequada da essência 

formal de certos atributos de Deus para chegar ao conhecimento adequado da essência das 

coisas”
150

.  Na medida em que, de um lado, os homens não podem imaginar Deus da 

mesma maneira que imaginam os corpos e, de outro, que ligam o nome de Deus às imagens 

das coisas as quais tem o hábito de ver (o que é muito difícil de evitar dado que são 

afetados continuamente pelos corpos exteriores), eles acabam por não ter de Deus um 

conhecimento tão claro quanto o conhecimento que tem das noções comuns.  Nesse 

sentido, a conclusão de Spinoza será a de que, em muitos casos, o erro é apenas nominal, 

ou seja, aplicamos incorretamente os nomes às coisas.  Como observamos no seguinte 

trecho: 

E, efetivamente, sem dúvida, a maior parte dos erros consiste apenas em que 

não aplicamos corretamente os nomes às coisas. (...) Igualmente, quando os 

homens erram, ao fazer um cálculo, é porque têm na mente números que não 

são os que estão no papel.  Por isso, se considerarmos apenas a mente dos 

homens, pode-se dizer que, sem dúvida, eles não erram; se parecem, 

entretanto, errar, é porque julgamos que eles têm na mente exatamente os 

mesmos números que estão no papel. Se não fosse essa última circunstância, 

não acharíamos que eles erram, exatamente como não julguei que estivesse 

errado alguém que ouvi, recentemente, gritar que o seu pátio tinha levantado 

voo em direção à galinha do vizinho, pois sua mente me parecia 

suficientemente clara.  E é daí que nasce a maioria das controvérsias, mais 

especificamente, ou porque os homens não explicam corretamente sua mente 

ou porque interpretam mal a mente alheia.  Com efeito, quando mais se 

contradizem, eles estão, na verdade, pensando na mesma coisa ou em coisas 

diversas e, assim, o que julgam ser, no outro, erros e absurdos, realmente não 

o são.  
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 Com efeito, aqui retomamos uma noção fundamental sobre a qual havíamos já 

refletido tanto na primeira quanto na segunda parte de nosso trabalho, a saber: a 

imaginação não é contrária ao verdadeiro, ela é aquilo pela qual se diz que a mente se 

engana, ou seja, ela é, paradoxalmente, não falsa e enganadora.  Como a imaginação é uma 

potência positiva de pensamento, tendemos a crer naquilo que ela afirma, até que, enfim, 

possamos estar certos de alguma coisa a partir de uma ideia adequada. O conhecimento 

verdadeiro é capaz de fazer desaparecer a nossa ignorância sobre a verdadeira natureza 

daquilo que imaginamos, mas, de forma alguma, faz desaparecer a imaginação. As nossas 

próprias imaginações possuem também elas um conatus, uma força de perseveração na 

existência, pela qual se esforçam para não serem destruídas, o que ocorre somente quando 

outras imaginações mais potentes que as primeiras e contrárias a ela as destroem. 

Considerada em si mesma, uma mente que imagina, portanto, não tem nenhum defeito e 

não está privada de nada, sendo apenas a partir de um ponto de vista exterior à mente que 

imagina uma coisa, quando comparada com uma mente que compreende essa coisa, que se 

pode dizer que esteja em erro.  

 O escólio da proposição 10 mostrará, com efeito, que “por meio desse poder de 

ordenar e concatenar corretamente as afecções do corpo, podemos fazer com que não 

sejamos facilmente afetados por maus afetos
151

. Os afetos que são ordenados e 

concatenados segundo a ordem própria do intelecto são mais dificilmente refreados e 

exigem, portanto, uma força maior para serem refreados do que os afetos “imprecisos e 

erráticos”.  Ora, os chamados afetos “impreciso e erráticos” são justamente os afetos que 

provem da imaginação
152

.Aqui Spinoza faz referência a proposição 7 desta mesma parte V 

para provar que, quando tomamos em consideração o tempo, os afetos que surgem da razão 

são mais potentes do que aqueles que “estão referidos a coisas singulares que 

consideramos como ausentes”
153

.  Aqui, na demonstração desta proposição 7, torna-se mais 

clara a relação entre a imaginação e a razão.  Passemos, então a ela:  

Uma coisa não é considerada como ausente na medida em que possuímos um afeto 

pelo qual a imaginamos, dado que, como vimos ao abordar o contexto geral no qual é 

formulado o conceito de imaginação, o afeto pelo qual imaginamos uma coisa representa 
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tal coisa como presente (pela proposição 17 da Parte II).  Nesse sentido, consideramos uma 

coisa como ausente na medida em que nosso corpo é afetado por um outro afeto que, este 

sim, exclui a existência desta coisa.  Nesse sentido – prossegue Spinoza – aqueles afetos 

que se referem a coisas que consideramos como ausentes não são de uma tal natureza que 

possam superar as outras ações do homem, bem como a sua potência, o que prova esta 

ideia é precisamente a proposição 6 da parte IV que havia definido que a força de um 

afeto
154

 pode sempre superar as outras ações do homem, permanecendo nele fixado
155

. 

Retomando, então, a demonstração da proposição 10, dado que é necessária uma 

força maior para refrear os afetos concatenados numa ordem para o intelecto do que a 

necessária para refrear os afetos imprecisos e erráticos, o melhor a fazer não é senão – 

enquanto não possuímos um conhecimento perfeito dos afetos – “conceber um princípio 

correto de viver, ou seja, regras seguras de vida, confiá-las à memória, e aplicá-las 

continuamente aos casos particulares que, com frequência, se apresentam na vida
156

”.  

Nesse sentido, nossa imaginação – segue o escólio – será profundamente afetada por essas 

regras de maneira tal que estarão sempre a nossa disposição quando delas precisarmos. É 

nesse sentido, portanto, que a potência da imaginação num trabalho de antecipação pode 

sustentar, por assim dizer, a nossa razão, dado que uma imaginação, como vimos na 

segunda parte da dissertação, não pode rivalizar com a razão, sendo absolutamente 

necessário ao projeto ético de Spinoza – que busca a beatitude pelo conhecimento - a 

apropriação da imaginação (concatenada numa ordem para o intelecto) para que sirva aos 

preceitos da razão, oferecendo, por assim dizer, uma imagem do racional que pode 

rivalizar de maneira mais efetiva com os nossos afetos passivos.  Spinoza oferece, nesse 

momento do escólio, um exemplo: 

Por exemplo, estabelecemos, entre as regras de vida (vejam-se a prop.46 da P. 4, 

juntamente com seu esc.), que o ódio deve ser combatido com o amor ou com a 

generosidade, em vez de ser retribuído com um ódio recíproco.  Entretanto, para 

que esse preceito da razão esteja sempre à nossa disposição quando dele 

precisarmos, deve-se pensar e refletir sobre as ofensas costumeiras dos homens, 

bem como sobre a maneira e a via pelas quais elas podem ser mais efetivamente 

rebatidas por meio da generosidade.  Ligaremos, assim, a imagem da ofensa à 
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imaginação dessa regra, e ela estará sempre à nossa disposição (pela prop. 18 da 

P.2) quando nos infligirem uma tal ofensa
157

.  

 

 A ofensa poderá, portanto, ocupar uma parte menor de nossa mente na medida em 

que levamos em consideração a nossa verdadeira utilidade, assim como o bem que provem 

da sociedade comum e da amizade mútua. E igualmente, quando consideramos que a 

satisfação consigo mesmo
158

, isto é, a satisfação do ânimo, surge da razão, ou seja, do 

princípio correto de viver.  Assim, a ira que surge das ofensas mais graves pode ser 

superada mais rapidamente a partir desse exercício de antecipação do que se nunca 

tivéssemos imaginado ou pensado nessas coisas. Na sequência do escólio, Spinoza procura 

falar a respeito do medo, sobre como podemos dele nos precaver: 

Do mesmo modo, para acabar com o medo é preciso pensar com firmeza, quer 

dizer, é preciso enumerar e imaginar, com frequência, os perigos da vida e a 

melhor maneira de evita-los e superá-los por meio da coragem e da fortaleza.  

Deve-se observar, entretanto, que ao ordenar nossos pensamentos e imaginações, 

devemos sempre levar em consideração (pelo corol
159

. Da prop. 63 da P. 4 e pela 

prop. 59 da P.3) aquilo que cada coisa tem de bom, para que sejamos, assim, 

sempre determinados a agir segundo o afeto da alegria.  Por exemplo, se alguém 

percebe que busca excessivamente a glória, deve pensar na sua correta utilização, 

com que fim ela deve ser buscada e por quais meios pode ser adquirida; e não no 

seu mau uso, na sua vacuidade e na inconstância dos homens, ou em coisas desse 

tipo, nas quais ninguém pensa a não ser que tenha um ânimo doentio
160

. 

  

 Esses exercícios da imaginação, com efeito, se fazem a partir da lógica mesma da 

imaginação (e não a contrariando) oferecendo-lhe, no entanto, um novo objeto, a saber: a 

racionalidade.  Trata-se de motivar hábitos racionais a partir do encadeamento de nossas 

afecções corporais segundo a ordem intelectual. Nesse sentido, ao imaginar um ofensa 

possível no futuro (mas ausente no momento presente) a mente busca relacionar a imagem 

desse mal à imaginação dos meios mais úteis que possam efetivamente combatê-lo. Assim 

torna-se possível uma racionalização da imaginação, no sentido de que ela é colocada a 

serviço de nossa própria utilidade.   
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É isso que estava em jogo, em certo sentido, na proposição 13 da Parte III da Ética 

que afirmava que a mente, quando imagina coisas que diminuem a potência de agir de seu 

corpo, se esforça por excluir essas coisas. Essa é uma propriedade comum a todas as 

mentes, a saber: a imaginação de um mal qualquer tem por consequência um esforço por se 

lembrar de outras coisas que excluam a existência desse mal
161

.  Entretanto, essa 

propriedade comum, como nos sugere Pascal Séverac há duas maneiras de viver essa 

propriedade comum.  A primeira forma de vivê-la, que é a mais comum, é a de uma 

existência passiva. “Com efeito, quando a imaginação é vivida em puro regime de 

passividade, esta propriedade da imaginação consiste em mobilizar todas as lembranças 

aptas a devolver com o mal o mal imaginado”
162

. Nessa medida, ao imaginarmos uma 

ofensa de uma outra pessoa, de maneira natural e espontânea imaginamos outras maneiras 

de ofendê-la de acordo com aquilo que dizem as nossas experiências passadas.  Mesmo 

que haja, entretanto, certa inteligência na produção dos meios para retribuir o mal com o 

mal, ou seja, ainda que haja uma certa racionalidade à serviço da paixão que é a vingança, 

esse “movimento de pensamento(...) só tem utilidade a curto prazo.  Cada um o sabe bem, 

aliás, mas de maneira abstrata.”
163

 

A segunda maneira, entretanto, de viver essa propriedade comum diz respeito à 

lembrança de princípios que possam destruir aquela ofensa.  Essa segunda forma de viver 

tal propriedade, com efeito, faz com que nossa imaginação siga a ordem própria do 

intelecto e não mais a das nossas experiências passadas.  Como nota muito bem Séverac: 

Uma segunda maneira de viver a propriedade enunciada na Ética III, consiste em 

lembrar-se dos princípios que permitem destruir a ofensa, suprimir-lhe a fonte (a 

saber, o ódio de outro).  A representação destes princípios de vida racional é 

então encadeada à imaginação da ofensa (ainda ausente) para tornar-se um 

verdadeiro, e novo, hábito de pensar.  Em suma, a imaginação – obedecendo 

sempre à mesma lógica do conatus, que consiste em pensar no que contribui para 

nossa conservação – segue os vestígios do intelecto, e não mais o de nossos 

encontros passados.  Quando nenhum afeto excessivo de alegria ou tristeza nos 
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detém, quando os prazeres e as penas que imaginamos são representadas como 

ausentes, temos o poder de encadear nossas imagens corporais segundo uma 

ordem intelectual: temos o poder de imaginar segundo a razão.  E assim 

chegamos a separar nossos afetos da representação de causas que imaginamos 

confusamente, e podemos juntá-los ao pensamento de propriedades comuns que 

imaginamos claramente.  É assim que, pouco a pouco, racionalizando uma 

imaginação que se habitua a representar-se o racional, podemos mais e mais 

conquistar, aqui e agora, nossa liberdade. 

 

 Esse imaginar segundo a razão fundamenta-se, sobretudo, nesse escólio da 

proposição 10 que agora analisamos, pois ela afirma, com já vimos, que “nós temos o 

poder de ordenar e concatenar as afecções do corpo segundo a ordem própria do 

intelecto
164

” sempre que não estamos tomados por afetos, como vimos, que nos impedem 

de compreender.  Spinoza conclui o escólio observando que quem considerar, com bastante 

cuidado, essas coisas das quais ele acabou de falar, praticando-as, pode “dirigir a maioria 

de suas ações sub o comando da razão
165

”. 

 Na sequência da Ética V, Spinoza mostra que quanto maior é o número de coisas as 

quais uma imagem está referida, ela é mais frequente, tornando-se vívida mais vezes e, 

assim, ocupando mais a nossa mente
166

.  Nesse sentido, quanto maior é o número de coisas 

as quais uma imagem ou um afeto está referido, maior é o número de causas que 

estimulam essa imagem ou esse afeto.  Assim, esse afeto será mais frequente, tornando-se 

mais vívido quanto maior for o número de coisas as quais ele está referido.  Essa 

proposição retoma apenas a proposição 8 desta parte em sua demonstração, na medida em 

que esta havia já demonstrado que “quanto maior o número de causas que contribuem, 

simultaneamente, para suscitá-lo, tanto maior é o afeto
167

”.  

 Continuando o caminho que Spinoza percorre na demonstração, no que se refere à 

vida presente, dos remédios que possuímos contra os afetos, Spinoza mostrará na 

proposição 12 que “as imagens das coisas vinculam-se mais facilmente àquelas imagens 

que estão referidas às coisas que compreendemos clara e distintamente do que a outras
168

”. 

Com efeito, Spinoza a demonstra da seguinte forma: Aquilo que compreendemos de 

maneira clara e distinta não é nada senão as propriedades comuns das coisas ou então 
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propriedades que delas se deduzem
169

. Com efeito, elas são muito mais facilmente 

suscitadas em nós (dada a proposição 11 desta parte).  Nessa medida é mais fácil que 

“consideremos diferentes coisas junto com essas do que junto com outras e, como 

consequência (pelo prop. 18 da Parte II), as coisas vinculam-se mais facilmente àquelas 

que compreendemos clara e distintamente do que a outras
170

”.  

 De acordo com a Parte V da Ética, portanto, como podemos depreender do que 

vimos na proposição 12, as imagens de nosso corpo podem ser organizadas e concatenadas 

de uma maneira tal que elas se refiram, com efeito, àquelas coisas que compreendemos 

clara e distintamente, a saber: as propriedades comuns e tudo aquilo que delas se deduz. 

Assim veremos que, sobretudo através das proposições 14 e 15 desta mesma parte, deste 

novo rearranjo da imaginação surgirá um amor a Deus, o que se tornará claro igualmente 

na proposição 20. 

 Segundo a proposição 14, “a mente pode fazer com que todas as afecções do corpo, 

ou seja, as imagens das coisas, estejam referidas à ideia de Deus
171

”. A demonstração desta 

proposição inicialmente faz referência a proposição 4 desta parte para provar que de todas 

as afecções do corpo pode ser formado um conceito claro e distinto pela mente
172

. Como 

consequência, “pode fazer (pela prop.15 da P.1) com que todas elas estejam referidas à 

ideia de Deus
173

”.  

Já a proposição 15 da parte V mostra em seu enunciado que aquele que compreende 

os seus afetos e a si próprio de maneira clara e distinta, logo ama a Deus.  E esse amor é 

tanto maior quanto maior for a compreensão que alguém tem de si próprio e dos seus 

afetos.  Com efeito, alegra-se aquele que compreende de maneira clara e distinta a si 

próprio e os seus afetos, de acordo com a proposição 53 da Parte III.  A referência que 

Spinoza faz a esta proposição é bastante relevante no sentido de que não se pode – como 
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 Spinoza aqui remete o leitor à definição de razão do escólio 2 da proposição 40 da Parte II segundo o qual: 

“De tudo o que foi dito conclui-se claramente que percebemos muitas coisas e formamos noções universais 

(...) Por termos, finalmente, noções comuns e ideias adequadas das propriedades das coisas (vejam-se o corol. 

Da prop. 38, a prop. 39 e seu corol., bem como a prop. 40).  A este modo me referirei como razão e 

conhecimento de segundo gênero. 
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 Ética, Parte V, prop.12. p.383. 
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 Ética, Parte V, prop.14, esc. p.383. 
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 De acordo com a proposição 4 da Parte V da Ética: “Não há nenhuma afecção do corpo da qual não 

possamos formar algum conceito claro e distinto”.  Segue Spinoza na demonstração: “O que é comum a todas 

as coisas não pode ser concebido senão adequadamente (pela prop. 38 da P.2). Por isso (pela prop.12 e pelo 

lema 2, que se encontra após o esc. da prop. 13 da P.2), não há nenhuma afecção do corpo da qual não 

possamos formar um conceito claro e distinto.”  
173

 Ética, Parte V, prop.14, esc. p.383. 
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tentamos provar em nossa dissertação – limitar a potência da imaginação (quando tomamos 

a Ética em consideração) unicamente à nossa passividade, como vimos (logo nas primeiras 

páginas de nosso trabalho) ser o caso no Tratado da Reforma da Inteligência, sem que essa 

leitura seja extremamente redutora.  Com efeito, em diversos momentos de sua obra, 

Spinoza critica um uso de certas noções (por exemplo: as noções relativas de bem e mal, 

perfeito e imperfeito, etc...), mas logo na sequência acaba reabilitando tais noções num 

sentido renovado. (seguindo nosso exemplo: a defesa da utilidade dos conceitos de bem e 

mal num sentido relativo e não em sentido absoluto).  O que podemos dizer é que, 

efetivamente, nada pode ser considerado mau em si mesmo,  É possível sim fazermos um 

uso positivo e libertador, em certo sentido, da nossa imaginação.  Quando temos 

consciência (uma ideia da ideia) acompanhando a nossa imaginação, ela torna-se uma 

potência extremamente útil para que possamos nos tornar, cada vez mais, racionais.  

Vejamos, então, a proposição 53 da Parte III que foi utilizada por Spinoza na prova da 

proposição 15 da Parte V.  

Retomando a ideia da proposição 15 da Parte V, ela havia afirmado no início de sua 

demonstração que aquele que compreende de maneira clara e distinta a si próprio e seus 

afetos alegra-se.  Para provar este ponto Spinoza faz referência à proposição 53 da Parte 

III. Veremos aqui claramente que a relação entre imaginação e compreensão não é uma 

relação de oposição, dado que a proposição 53 afirma: “Quando a mente considera a si 

própria e sua potência de agir, ela se alegra, alegrando-se tanto mais quanto mais 

distintamente imagina a si própria e sua potência de agir
174

”. Com efeito, a demonstração 

dessa proposição retomará as proposições 19 e 23 (que analisamos na primeira parte de 

nossa dissertação) para reafirmar que o homem conhece só conhece a si próprio e não ser 

pelas afecções de seu corpo e pelas ideias dessas afecções.  Quando a mente, com efeito, 

pode considerar a si própria, “o suposto, por isso mesmo, é que ela passa a uma perfeição 

maior, isto é (pelo esc. da prop. 11), é afetada de alegria, a qual será tanto maior quanto 

mais distintamente ela puder imaginar a si própria e sua potência de agir
175

”.  

Portanto, como dizíamos (no escopo da proposição 15 da parte V), quem 

compreende de maneira clara e distinta a si próprio e seus afetos se alegra.  Essa alegria – 

segue a demonstração – é acompanhada da ideia de Deus, dada a proposição 14 sobre a 
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qual falamos há pouco
176

. Nesse sentido, quem compreende a si próprio e seus afetos , 

portanto, ama a Deus.  E mais ama a Deus quanto mais compreende a si próprio e os seus 

afetos. Portanto, de acordo com o nosso ponto de vista, Spinoza mostra nessas proposições 

que a potência da imaginação tem o seu papel até mesmo na experiência de amor a Deus, 

dado que podemos organizar as afecções do nosso corpo de tal modo que se refiram às 

propriedades comuns das coisas, que imaginamos sempre da mesma maneira
177

.  

Retomando a ideia central da proposição 62 da Parte IV, a qual citamos no capítulo 

precedente de nossa dissertação, continuamos nossa análise das primeiras proposições da 

Ética V a partir da proposição sete na medida em que parece, em certo sentido, 

complementar o que havia sido dito naquela proposição da Parte IV.  Ela nos é importante, 

igualmente, pois nela Spinoza diz precisamente que as propriedades comuns das coisas nós 

imaginamos sempre da mesma maneira.  Em linhas gerais, a proposição 62 da Parte IV já 

havia mostrado que o conhecimento verdadeiro do bem e do mal, ou seja, os preceitos da 

razão, permaneciam muito abstratos e universais quando comparados ao desejo de coisas 

presentemente agradáveis. Com efeito, diz a demonstração da proposição sete que: 

Não consideramos uma coisa como ausente em função do afeto pelo qual a 

imaginamos, mas porque o corpo é afetado de outro afeto que exclui a existência 

dessa coisa (pela prop. 17 da P.2).  Por isso, o afeto que está referido a uma coisa 

que consideramos como ausente não é de natureza tal que supera as outras ações 

do homem e a sua potência (veja-se, a esse respeito, a prop. 6 da P.4), mas, pelo 

contrário, é de natureza tal que pode ser, de algum modo, refreado por aquelas 

afecções que excluem a existência de sua causa exterior (pela prop. 9 da P.4).  

Em troca, o afeto que provém da razão está necessariamente referido às 

propriedades comuns das coisas (veja-se a definição de razão no esc. 2 da prop. 

40 da P.2), as quais consideramos sempre como presentes (pois nada pode haver 

que exclua sua existência presente), e que imaginamos sempre da mesma 

maneira (pela prop. 38 da P.2).  Por isso, esse afeto permanece sempre o mesmo 

e, consequentemente (pelo ax. 1), os afetos que lhe são contrários, e que não são 

reforçados por suas respectivas causas exteriores, deverão, cada vez mais, 

ajustar-se a ele, até que não lhe sejam mais contrários.  Nessas circunstâncias, o 

afeto que provém da razão é mais potente.   

 

 Na medida em que, portanto, os afetos que provém da razão referem-se às 

propriedades comuns das coisas
178

, e que sempre as consideramos como presentes e que 
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 Proposição 14 da parte V: “A mente pode fazer com que todas as afecções do corpo, ou seja, as imagens 

das coisas estejam referidas à ideia de Deus”. 
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 Cf. Ética, Parte II, prop.38. p.129. 
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 De acordo com o escólio 2 da Proposição 40 da Parte II, a razão ocorre quando “formamos noções 

universais das coisas(...) por termos noções comuns e ideias adequadas das propriedades das coisas” 
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imaginamos sempre da mesma maneira, esses afetos não podem ser refreados por outros 

afetos e, nesse sentido preciso, podemos dizer que o afeto racional é mais forte.  Um 

exemplo: O ódio, como havia sido estabelecido por Spinoza nas regras de vida
179

 é mais 

bem combatido através do amor e da generosidade do que através de um ódio recíproco.  O 

ódio é uma paixão triste, ou seja, destaca a nossa impotência, e, além disso, aumenta o ódio 

contra nós mesmos.  Nesse sentido, o ódio não é uma boa maneira de perseverarmos em 

nosso ser ou de nos conservar, sendo que ele mais bem combatido pelo amor, dado que 

nossa alegria pode, num certo sentido, diminuir os efeitos prejudiciais das paixões tristes.  

Além disso, quando imaginamos o princípio de nossa verdadeira utilidade e, igualmente, o 

bem que decorre da sociedade comum, o ódio ocupará, segundo Spinoza, uma parte 

mínima de nossa mente.  

Com efeito, a amor de Deus que, por assim dizer, surgirá desse rearranjo da 

imaginação “não pode ser maculado nem pelo afeto da inveja, nem pelo afeto do ciúme; 

em vez disso, é tanto mais reforçado quanto maior é o número de homens que imaginamos 

estar unidos a Deus pelo mesmo vínculo de amor
180

”. Nesse sentido, a potência da 

imaginação (dessa imaginação reformada) possui um importante papel até mesmo na 

experiência do amor a Deus, dado que quanto mais nós somos capazes de imaginar os 

homens racionais, maior é, por consequência, o nosso amor a Deus ou, o que é o mesmo, o 

nosso amor para com a realidade. Essa potência de ficção própria imaginação faz com que 

não seja necessário que todos amem a Deus através de uma ideia adequada, podendo 

imaginá-lo (desde que haja a consciência de que se trata de uma imaginação) para que 

possa haver um incremento no seu desejo de que isso se torne uma realidade.  Com efeito, 

imaginar indivíduos unidos por amor a Deus é como se fosse convir com eles, o que torna 

possível uma verdadeira união de corpos e de mentes.  

Este era, em certo sentido, objetivo de nossa dissertação, a saber: mostrar que o 

rearranjo promovido por Spinoza em relação à imaginação (na Ética V) faz com que ela 

seja uma ferramenta extremamente útil em seu projeto ético de beatitude pelo 

conhecimento, ou seja, Spinoza denuncia a imaginação enquanto vivida de modo 

completamente passivo, mas retoma a sua verdadeira importância e utilidade no sentido de 

que nos tornemos mais racionais, dado que podemos organizar nossa imaginação numa 
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ordem para o intelecto.  Afinal de contas, imaginamos sempre da mesma maneira as 

propriedades comuns das coisas, e nossa mente tem a capacidade de fazer com que toda e 

qualquer afecção do corpo (as imagens das coisas) refira-se a ideia de Deus. Desde 

possamos, então, num certo sentido, controlar a nossa imaginação, racionalizando-a, ela 

deve poder ser entendida como potência positiva de nossa mente e como uma útil 

ferramenta para que possamos nos tornar cada vez mais ativos. 

Na segunda metade da Ética V, quando Spinoza for tratar da liberdade humana 

enquanto referida unicamente a nossa mente, sem relação com o corpo, após o escólio da 

proposição 20, pensando, com efeito, o amor a Deus em relação à eternidade e não mais 

em relação à duração, ou seja, pensando em relação não mais à existência do corpo, mas à 

sua própria essência, ainda aqui entendemos que a imaginação será levada em 

consideração, assim como a aptidão do corpo para afetar e ser afetado das mais variadas 

formas.  Quanto ao primeiro aspecto enunciado, ou seja, no que se refere à importância da 

imaginação mesmo quando Spinoza trata da liberdade humana apenas enquanto referida a 

nossa mente, sem relação com o corpo, podemos citar a seguinte passagem, onde 

acreditamos ficar mais clara essa ideia: 

 

Embora esse amor para com Deus não tenha tido um princípio (pela presente 

prop.), tem, entretanto, todas as perfeições do amor, como se ele tivesse tido um 

nascimento, tal como simulamos no corol. da prop. precedente
181

.  E não há, 

aqui, nenhuma diferença, a não ser a de que a mente teve, desde toda a 

eternidade, essas mesmas perfeições que simulamos lhe terem sobrevindo, e as 

teve acompanhadas da ideia de Deus como causa eterna.  E se a alegria consiste 

na passagem para uma perfeição maior, a beatitude deve, certamente, consistir, 

então, em que a mente está dotada da própria perfeição
182

. 

 

 Com efeito, esse amor para com Deus (a beatitude) não tem efetivamente um início, 

dado que ela consiste na própria perfeição de nossa mente, acompanhada da ideia de Deus 

como causa.  Ao imaginarmos que esse amor intelectual a Deus (3
o
 gênero de 

conhecimento) teve um início, como foi simulado na proposição 32, estamos utilizando a 

potência ficção da imaginação no sentido de compreender algo. Essa passagem mostra, 
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 De acordo com o corolário da proposição precedente, a saber: a proposição 32, Spinoza afirma que: “Do 

terceiro gênero de conhecimento nasce, necessariamente o amor intelectual de Deus.  Pois desse gênero de 

conhecimento nasce (pela prop. prec.) uma alegria que vem acompanhada da ideia de Deus como sua causa, 

isto é, (pela def. 6 dos afetos), o amor de Deus, não enquanto o imaginamos como presente (pela prop.29), 

mas enquanto compreendemos que Deus é eterno.  É isso que chamo de amor intelectual de Deus”.  
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 Ética, Parte V, prop.33, esc. p.399. 
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portanto, em um sentido, que a potência da imaginação não é abandonada nem mesmo 

quando Spinoza trata da liberdade referida exclusivamente à mente humana, dado que essa 

potência de ficção que lhe é própria deve ser utilizada para que possamos compreender a 

beatitude de nossa mente. 

 Quanto ao segundo ponto enunciado, observamos na proposição 39 desta parte V 

que não há compreensão na mente que não se diga respeito, em certo sentido, a numa 

aptidão do corpo para afetar e ser afetado, ou seja, num desdobramento da sensibilidade do 

corpo.  Paradoxalmente, a segunda parte da Ética V visa tratar da liberdade enquanto 

referida apenas à mente e, ainda assim, esse desdobramento da sensibilidade do corpo não 

é abandonado, como podemos observar precisamente na proposição 39, com a qual 

encerramos o nosso trabalho. Não era o nosso intuito aqui, entretanto, tratar de maneira 

mais demorada desta segunda parte da Ética V, mas tão somente fornecer alguns 

apontamentos no sentido de que há sim neste contexto um espaço de pensamento destinado 

à imaginação (tomada enquanto uma potência positiva de ficção) e ao desdobramento da 

sensibilidade do corpo, o que poderá ser mais profundamente debatido em momento 

oportuno.  A proposição 39, com efeito, afirma que aquele que tem um corpo que é capaz 

de muitas coisas, tem uma mente cuja maior parte é eterna. Com efeito, Spinoza demonstra 

sua proposição da seguinte forma: 

Quem tem um corpo capaz de fazer muitas coisas é menos tomado pelos afetos 

que são maus (pela prop. 38 da P. 4), isto é(pela prop.30 da P.4), pelos afetos que 

são contrários à nossa natureza.  Por isso (pela prop. 10), ele tem o poder de 

ordenar e concatenar as afecções do corpo segundo a ordem própria do intelecto 

e, consequentemente, de fazer com que (pela prop. 14) todas as afecções do 

corpo refiram-se à ideia de Deus; o que fará com que (pela prop. 15) ele seja 

afetado de um amor para com Deus que (pela prop. 16) deve ocupar, ou seja, 

constituir, a maior parte da mente.  E tem, portanto (pela prop. 33
183

), uma mente 

cuja maior parte é eterna. 

 Isto significa, portanto, que não há aumento da potência de pensar, isto é, de 

compreender (mesmo quando o que está em jogo é o amor intelectual a Deus que “nasce” 

do terceiro gênero de conhecimento) sem um desdobramento da capacidade de afetar e ser 

afeto do corpo.  Na medida, então, que as afecções de nosso corpo estão concatenadas 

numa ordem para o intelecto, nós temos a capacidade de fazer com que todas elas estejam 
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ax. Da P.1), o amor que nasce desse gênero de conhecimento também é, necessariamente, eterno.” 
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referidas à ideia de Deus, destacando mais a atividade de nossa mente do que a sua 

passividade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Concluímos, assim, o nosso trabalho, no qual tentamos mostrar, através de uma 

análise de alguns aspectos relevantes relativos ao conceito de imaginação em Spinoza, 

especificamente em sua Ética demonstrada à maneira dos geômetras, que esse gênero de 

conhecimento deve auxiliar a razão na busca da liberdade.  A potência de imaginar, quando 

está acompanhada de uma consciência da própria imaginação, nos ajuda a aumentarmos a 

nossa potência de pensar e, consequentemente, de compreender, colaborando, em certo 

sentido, para que possamos nos tornar cada vez mais ativos. 

  Como a Ética IV mostrou que tendemos, geralmente, mais à imaginação do que à 

própria razão e como na Ética II Spinoza se esforçou por retirar da imaginação a 

responsabilidade sobre os nossos erros, ele pode na Ética V defender (sobretudo nas vinte 

primeiras proposições, mas não apenas nelas) a relevância desse recurso mental e sua 

importância para que possamos nos tornar mais ativos.  Vimos que até na experiência do 

amor de Deus a imaginação cumpre o seu papel, dado que podemos sempre concatenar as 

afecções de nosso corpo, isto é, as imagens das coisas, numa ordem para o intelecto, 

referindo-as a Deus.  

 Quanto à segunda parte da Ética V, na qual Spinoza pretende falar da liberdade 

humana quando referida apenas à mente, vimos que, ainda assim, Spinoza faz uso da 

imaginação, precisamente enquanto uma potência de ficção, segundo a qual ele pode 

simular que o amor intelectual a Deus “nasce” do terceiro gênero de conhecimento. Quanto 

ao corpo, que não seria objeto da segunda parte da Ética V, vimos que, mesmo aqui, ele 

aparece no sentido de que um aumento da potência de compreender está sempre 

necessariamente relacionado a um aumento da potência de agir do corpo, dado que só tem 

uma mente capaz de muitas coisas aquele que, igualmente, tem um corpo capaz de muitas 

coisas. 

 Ainda que através da imaginação não possamos nunca ser causa adequada de certos 

efeitos em nós ou fora de nós, ou seja, mesmo que não se trate, em princípio, de uma 

virtude, entendemos que Spinoza valoriza a imaginação (desde  sua descrição no escólio da 

proposição 17 da Parte II da Ética) como uma ferramenta extremamente útil para que 

possamos nos tornar mais racionais.  Como os homens agem muito mais frequentemente 
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pela opinião do que de acordo com os preceitos da razão, o projeto ético de Spinoza parece 

pressupor um trabalho de apropriação da imaginação no sentido de favorecer a própria 

racionalidade.   

Nesse sentido, ainda que imaginar não seja o mesmo que compreender, não 

podemos dizer que compreender algo supõe que não nos sirvamos da imaginação. A 

própria definição genética de esfera, por exemplo, tal como é apresentada no Tratado da 

Reforma da Inteligência, pela qual é entendida como a rotação de um semicírculo em torno 

de seu diâmetro, envolve a imaginação em algum nível, pois nenhuma esfera é produzida 

assim na realidade e também porque é sabido que o semicírculo não pode se mover 

“sozinho”, dependendo da própria ideia de esfera. Nesse exemplo “fingimos” uma causa 

no sentido de compreender algo, encadeando imaginações numa ordem para o intelecto.  

Para compreender a esfera simulamos o movimento do semicírculo e, nesse sentido, nos 

servimos, de alguma maneira, de nossa imaginação. 

Julgamos ter mostrado ao longo de nosso trabalho que a imaginação, em princípio, 

nunca pode ser livre, ou seja, nunca pode depender unicamente de nossa potência, 

envolvendo sempre uma potência que nos é exterior. Assim, entendemos que Spinoza, ao 

enunciar no escólio da proposição 17 da parte II da Ética que a imaginação poderia ser 

entendida como uma virtude da mente caso dependesse unicamente de nossa própria 

natureza, apenas formula uma hipótese que, na verdade, não se confirma, dado que nunca 

nossa imaginação pode ser livre, dadas as condições de sua gênese.   

No entanto, isso não significa que o conhecimento imaginativo não cumpre um 

papel relevante no sentido de favorecer, em algum nível, o conhecimento racional. Como 

vimos, a memorização dos preceitos racionais, a fim de que estejam a nossa disposição 

quando deles precisarmos, de acordo com uma espécie de terapia racional, (promovida nas 

primeiras 20 proposições da Ética V) consiste num importante auxiliar do nosso intelecto, 

nos ajudando a sair do campo da estrita passividade para que possamos nos tornar cada vez 

mais ativos. 

Na medida em que, segundo Spinoza, uma imaginação não tem nada em si mesma 

que explique o erro, como mostramos ao longo de nossa trabalho, a utilização das 

ferramentas do conhecimento imaginativo (quando dirigidas pela razão) torna-se muito 

importante para a transformação da relação de forças entre o campo imaginativo e o campo 
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racional, que espontaneamente tende mais para o primeiro.  Trata-se, portanto, de utilizar 

os artifícios da imaginação contra ela mesma, favorecendo a razão. 

Entendemos que a construção de um modelo de natureza humana é bastante 

relevante para entendermos o papel positivo da imaginação (dado que qualquer modelo diz 

respeito a um conhecimento imaginativo) para o conhecimento racional. A apropriação da 

noção de modelo segue a linha contínua – que buscamos apresentar em nossa dissertação – 

na qual vemos o campo imaginativo ser criticado para depois ser reabilitado no sentido de 

auxiliar a razão. Ora, é o que observamos na quinta parte da Ética, onde a imaginação 

cumpre o seu papel de forma decisiva na busca do homem por liberdade.          
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