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RESUMO 
 

 

FARIA, Maria Clara Sepulveda de. A simplicidade da substância, a distinção dos atributos e a 

identidade dos modos na Ética de Espinosa. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em 

Filosofia) – Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 

A Ética de Espinosa parte do estudo da natureza de Deus para alcançar o conhecimento da 

natureza do homem. No presente trabalho, buscamos uma compreensão do homem através da 

análise da identidade da mente e do corpo humano. Para tanto, começaremos com uma 

investigação da natureza divina mostrando que Deus é uma substância simples expressa por 

atributos distintos. Em seguida, veremos em que consiste a essência das coisas finitas em 

geral e do homem em particular. Por fim, mostramos que a relação entre a mente, um modo 

do pensamento, e o corpo, um modo da extensão, é uma relação de identidade: a mente e o 

corpo são uma só e a mesma coisa.  
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ABSTRACT 
 

FARIA, Maria Clara Sepulveda de. A simplicidade da substância, a distinção dos atributos e a 

identidade dos modos na Ética de Espinosa. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em 

Filosofia) – Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 

 

 

Spinoza‟s Ethics begins with a study of the nature of God and moves forth to the knowledge 

of human nature. This paper shall search for an understanding of man through the analysis of 

the identity of mind and body. With this in mind, we shall investigate the divine nature 

establishing that God is a simple substance expressed by distinct attributes. In sequence, we 

shall look into the essence of finite things in general and man in particular. Finally, we shall 

show that the relation between the mind, a mode of thought, and the body, a mode of 

extension, is one of identity: mind and body are one and the same thing. 
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Introdução 

 

 

 Curiosamente, algumas das teses mais difíceis e polêmicas da Ética possuem 

demonstrações extremamente reduzidas e são, muitas vezes, demonstradas por provas 

negativas. A E1p14,
1
 E2p2 e E2p7 com seu escólio são bons exemplos disso. Essas definem 

as pilastras de todo o sistema filosófico de Espinosa: estabelecem a unicidade da substância, a 

extensão da substância única e a paridade das cadeias de causas sob os atributos distintos, 

seguida pela identidade dos modos singulares sob estes mesmos atributos. Ou seja, a partir 

dessas três proposições, Espinosa estabelece que as coisas existentes, e, consequentemente, o 

homem, não são substâncias, que Deus é extenso, que todas as coisas possuem almas e que a 

mente e o corpo são uma só e a mesma coisa. 

 Na E1p14, temos uma das teses mais conhecidas da ontologia de Espinosa: a 

existência de uma única substância. A E1p14 afirma: “Além de Deus, não pode existir nem 

ser concebida nenhuma substância”. A conclusão direta dessa proposição é o estatuto modal 

de todas as coisas existentes além de Deus. Ora, isso significa que as coisas são modos ou 

afecções de uma única substância. De alguma forma, tudo deve ser compreendido como 

propriedade de outra coisa, como algo que pode ser predicado de um único sujeito.
2
 Esta tese 

rompe com todas as formas tradicionais de se compreender Deus, as coisas, o homem e a 

relação entre Deus e o mundo. Com todo o peso que essa proposição carrega, é preciso 

perguntar-se qual a força do argumento oferecido para sustentá-la. A E1p14dem é feita por 

                                                
1 Abreviações da Ética: E + 1, 2, 3, 4, 5 (Livro); p + 1, 2, 3... = proposição; d = definição; a = axioma; dem = 

demonstração; cor = corolário; esc = escólio; pref = prefácio; def.alt = definição alternativa. Exemplo: E1a4 deve 

ser lido como “axioma quatro da parte um da Ética”, ou E2p7dem, como “demonstração da proposição sete da 

parte dois da Ética”. O Tratado da Correção do Intelecto será abreviado com TCI, seguido da seção (§1, §2, 

§3...). O Curto Tratado será abreviado com CT, seguido do livro (I, II) e do capítulo (1, 2, 3...).  
2 A concepção dos modos como coisas que podem ser predicadas da substância é refutada por Curley. Este 

afirma: “Spinoza‟s modes are, prima facie, of the wrong logical type to be related to substance in the same way 

Descartes‟ modes are related to substance, for they are particular things (EIp25c). (…) What it would mean to 

say that one thing is predicated of another is a mystery that needs solving”. (Curley, 1969, pág.18). 
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um argumento ad absurdum, razoavelmente curto, e faz uso da definição de Deus e da sua 

existência necessária somando-as à E1p5 (“Não podem existir, na natureza das coisas, duas ou 

mais substâncias de mesma natureza ou de mesmo atributo”). Ora, tanto a definição de Deus 

(E1d6) quanto a sua existência necessária (E1p7) são teses comumente aceitas, 

principalmente entre os filósofos do século XVII. A E1p5, apesar de polêmica, tampouco 

apresenta algo que seria rejeitado com tanta força se não levasse à conclusão da existência de 

uma única substância. 

 Na E2p2, temos: “A extensão é um atributo de Deus, ou seja, Deus é uma coisa 

extensa”. Esta possui uma demonstração de apenas uma linha, na qual Espinosa nos remete à 

demonstração da proposição anterior, a saber, que Deus é uma coisa pensante. Espinosa 

deriva a extensão da natureza divina de sua qualidade de ser pensamento. Ora, Deus enquanto 

algo pensante é uma das posições mais aceitas pelos filósofos modernos, filósofos estes que 

rejeitam a noção de Deus enquanto coisa extensa. 

 A E2p7 – “A ordem e a conexão das idéias é o mesmo que a ordem e a conexão das 

coisas” – estabelece uma correspondência entre o mundo das ideias e o universo dos corpos. 

Estabelece a existência necessária de uma ideia, que para Espinosa é o mesmo que uma 

mente, para todo corpo existente. E o E2p7esc – “um modo da extensão e a idéia desse modo 

são uma só e a mesma coisa” – estabelece a identidade entre os corpos e as ideias ou mentes 

destes corpos. A E2p7dem é, também, feita com apenas uma linha, que nos remete ao E1a4 

(“O conhecimento do efeito depende do conhecimento da causa e envolve este último”). Ora, 

tal axioma expressa uma posição fácil de ser aceita por uma teoria de causalidade, e, 

particularmente, no que diz respeito à filosofia moderna, é também uma tese comumente 

aceita. 

 Espinosa não oferece grandes argumentos elegantes, nem longos discursos defendendo 

tais teses. Ao invés disso, afirma, sucintamente, aquilo que suas premissas irrefutáveis 
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levaram-no a concluir. Deparamo-nos, assim, com um conjunto de teses bastante 

revolucionárias, além de peculiares a Espinosa até os dias de hoje, baseadas em 

demonstrações simples e curtas com pouquíssima elaboração e praticamente nenhum 

desenvolvimento. Espinosa pode parecer estar, de alguma forma, provocando seus leitores, 

estabelecendo verdades polêmicas a partir de verdades tradicionais sem a menor cerimônia e 

com uma brevidade beirando o insulto, porém acredito que sua motivação é outra. 

 O que encontramos nestas proposições e em suas demonstrações são provas de 

verdades necessárias a partir de premissas simples e triviais. Uma vez estabelecidas essas 

verdades, somos então encarregados de compreender a profundidade e a complexidade 

daquilo que foi estabelecido. O problema é que a compreensão destas verdades é muito mais 

difícil do que a compreensão de suas provas. Aceitar os argumentos destas proposições é 

razoavelmente fácil em comparação com a árdua tarefa da compreensão positiva daquilo que 

é estabelecido. A substância é única; mas o que significa exatamente a concepção de que 

todos os demais existentes são modos de substância? Deus é extenso, mas como podemos 

compreender uma coisa única e simples a qual pode ser expressa por dois atributos diversos? 

Todas as coisas são representadas de tal forma que sua ideia concorda com seu ideato e é 

idêntica a este; mas em que consiste esta identidade da mente e do corpo humano?   

 Ora, essas verdades são alcançadas pelo intelecto puro ou pela razão. Aquilo que 

estabelecem não precisa ser visualizado para poder ser aceito. As provas foram dadas, as 

verdades estabelecidas. Não cabe questionar tais verdades pela dificuldade da compreensão de 

suas conclusões. Somente poderíamos negá-las por meio de uma invalidação dos seus 

argumentos. Porém, o que costuma ocorrer é uma negação de tais teses em função de sua 

ruptura com teses que são aceitas imediatamente pelo senso comum, visto que elas parecem 

contrariar nossas intuições mais básicas de Deus, do mundo e do homem. Mas tais intuições 

são pré-filosóficas e estão baseadas na imaginação, e não nas verdades estabelecidas pelo 
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intelecto. Não podem, por isso, ser usadas como contra-argumento para aquelas verdades que 

alcançamos por meio de provas estabelecidas pela razão. 

 O intelecto puro, raciocinando através da ordem das razões, partindo da causa para o 

efeito, de Deus para o mundo, da substância para os modos, conclui as teses mencionadas 

acima. Uma vez estabelecido que as coisas sejam, de fato, desta forma, compete a nós 

aceitarmos o processo lógico que nos levou a estas conclusões, por mais difícil que seja a 

compreensão daquelas coisas que foram provadas. Mesmo que possam parecer equivocadas, o 

fato de que foram provadas como necessárias pela ordem própria do pensar, por si só, 

estabelece sua veracidade. Não nos cabe encontrar conflitos internos nas teses estabelecidas, 

mas utilizar de todo o nosso conhecimento para melhor compreender, e mais nos aproximar 

do conhecimento completo e adequado daquilo que foi provado.  

 Espinosa nos adverte, algumas vezes, sobre a tendência que temos de confundir a 

imaginação com o intelecto, ou de tomar as imagens que formamos das coisas por ideias. Não 

podemos imaginar Deus nem as essências das coisas criadas. Mas isso não implica que 

devemos tomar tais coisas por ficções fabricadas pela mente.
3
 É a imaginação, e não o 

entendimento, que não consegue aceitar as verdades estabelecidas acima. É a imaginação que 

encontra dificuldade em aceitar a simplicidade divina, provada, exaustivamente, em conjunto 

com a multiplicidade percebida no universo, algo que leva à concepção de Espinosa de um 

mundo formado por substância e modificações da mesma. É a imaginação que considera a 

extensão como algo divisível composta de corpos, pois o intelecto percebe que a extensão é 

                                                
3 Da confusão das imagens e das ideias: E2p47esc: “Se os homens, entretanto, não têm, de Deus, um 
conhecimento tão claro quanto o que têm das noções comuns, é porque eles não podem imaginar Deus da mesma 

maneira que imaginam os corpos, e porque ligam o nome de Deus às imagens das coisas que eles estão 

acostumados a ver, o que dificilmente podem evitar, por serem continuamente afetados pelos corpos exteriores”. 

E, E2p49esc: “Começo, assim, pelo primeiro ponto, advertindo os leitores para que distingam cuidadosamente 

entre, por um lado, a idéia ou o conceito da mente e, por outro, as imagens das coisas que imaginamos. É preciso 

também fazer uma cuidadosa distinção entre as idéias e as palavras pelas quais significamos as coisas.” Mais 

adiante: “Com efeito, aqueles que julgam que as idéias consistem nas imagens que em nós se formam pelo 

encontro dos corpos estão convencidos de que essas idéias das coisas das quais não podemos formar nenhuma 

imagem que se lhes assemelhe não são idéias, mas apenas ficções que fabricamos pelo livre arbítrio da vontade.”  
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simples e indivisível.
4
 E é uma consequência desta concepção adequada da extensão que 

Espinosa pode afirmar que Deus é extenso sem contrariar a sua simplicidade. Por fim, é a 

imaginação que não é capaz de compreender coisas extensas e coisas pensantes ao mesmo 

tempo, visto que cada uma delas deve ser compreendida sem qualquer relação com a outra. 

Logo, é a imaginação que encontra dificuldades em aceitar a coexistência dos atributos 

Pensamento e Extensão na substância, e a identidade da alma e do corpo. A razão nos mostra 

que tais verdades são necessárias e não podem ser questionadas.  

 É a força das imagens que nos leva a essas conclusões equivocadas. No TCI, §90, 

Espinosa afirma: “... cremos que aquilo que imaginamos mais facilmente é também mais claro 

para nós, e julgamos inteligir o que imaginamos.” Ora, aquilo que percebemos mais 

facilmente não pode ser tomado por verdades: existem algumas percepções que se apresentam 

com muita força, mas, por não serem impostas pela necessidade da razão, não podem ser 

tomadas por ideias verdadeiras. O caminho do conhecimento não pode ser norteado por 

aquelas coisas que percebemos mais facilmente, mas, antes, pelas verdades acerca da essência 

divina e suas consequências, ou seja, as essências de todas as demais coisas existentes. A 

última frase da Ética, citada tão exaustivamente a ponto de ter se tornado um tanto clichê, não 

pode deixar de ser lembrada aqui: “... tudo que é precioso é tão difícil como raro”. Nada há de 

mais precioso do que o conhecimento de Deus e das essências das coisas. Mas, também, nada 

há de mais difícil e mais raro. 

 

No primeiro capítulo, veremos como é possível que uma única substância simples e 

indivisível seja expressa por atributos distintos e excludentes, a saber, a Extensão e o 

Pensamento. Para tanto, iremos analisar a prova da existência necessária de Deus, a 

concepção de atributo e como esses expressam a essência da substância. No capítulo 2, será 

                                                
4 Ver E1p15esc. 
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analisado o conceito de essência, naquilo que se refere às coisas singulares, e sua aplicação ao 

caso do homem. Por fim, examinaremos, no capítulo 3, a relação de identidade entre mente e 

corpo, esclarecida em grande parte pela relação de identidade entre a substância extensa e a 

substância pensante. O objetivo geral desta dissertação é, como foi dito acima, estabelecer 

uma compreensão das bases da filosofia de Espinosa. Busco entender e explicar aquelas 

coisas sem as quais a Ética como um todo não poderia ser compreendida. Assim, me volto 

para Deus, seus atributos, a essência do homem e a forma desse expressar-se em atributos 

distintos enquanto mente e corpo. 

 

Finalmente, ressalto que a Ética será sempre tomada como obra principal para todas as 

interpretações oferecidas. As demais obras de Espinosa serão utilizadas apenas como auxílio 

quando puderem, de alguma forma, esclarecer as teses tais como são encontradas na Ética. 

Sendo a Ética sua principal obra, aquela na qual Espinosa passou a maior parte de seu tempo
5
 

elaborando, e sendo, também, a sua última obra metafísica, ela deve sempre ser usada como 

referência primeira do pensamento de Espinosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Estima-se que Espinosa tenha passado dez anos escrevendo a Ética.  
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Deus, isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos infinitos 
 

 

 

O problema da coexistência dos atributos, Extensão e Pensamento, na substância 

distancia radicalmente a filosofia de Espinosa da cartesiana e das demais filosofias do século 

XVII. Apesar de Espinosa usar definições de conceitos que se aproximam das definições 

cartesianas, as consequências que tira dessas são radicalmente diferentes. Nos Princípios I, 

51, Descartes afirma: “Por „substância‟ não podemos entender senão a coisa que existe de tal 

maneira que não precise de nenhuma outra coisa para existir. E, de certo, só há uma única 

substância que se pode entender como absolutamente independente de qualquer outra coisa, a 

saber, Deus”. Ao tratar de atributos, deixa claro que cada substância só pode ter um atributo 

que exprima sua essência:  

“É a partir de um atributo, não importa qual, que uma substância é 

conhecida, mas é uma só, no entanto, a propriedade principal de cada 

substância, a qual constitui a natureza e a essência da mesma e à qual todas 
as outras são referidas. A saber, a extensão em comprimento, largura e 

profundidade constitui a natureza da substância corpórea, e o pensamento 

constitui a natureza da substância pensante” (Princípios, I, 53). 
 

Já Espinosa define a substância como “aquilo que existe em si mesmo e que por si 

mesmo é concebido” – minha ênfase – (E1d3). O atributo é definido como aquilo que o 

intelecto percebe como constituindo a essência da substância (E1d4). Ora, o atributo é aquilo 

através do qual nós percebemos a essência da substância. Ambas as definições, à primeira 

vista, parecem bem próximas das cartesianas: o atributo, aqui, parece poder ser interpretado 

como o atributo principal da substância, algo similar ao atributo cartesiano apresentado nos 

Princípios. Os atributos de Espinosa também são ditos realmente distintos (E1p10esc). No 

entanto, coexistem na substância, na única substância existente, na substância simples, que é 

Deus; são compossíveis em um mesmo sujeito apesar de realmente distintos. A substância de 
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Espinosa terá, desta forma, vários atributos principais que expressam sua essência.
6
 Este 

aparente paradoxo é um constante incômodo dos comentadores por vários motivos: além de 

ser um problema extremamente difícil de ser compreendido, trata-se de um ponto de partida 

para toda a ontologia de nosso autor. Sem uma boa compreensão da relação entre os atributos 

distintos não será possível compreender a unidade substancial. Ora, o conhecimento do 

mundo, na Ética, parte do conhecimento Deus; portanto, sem uma boa compreensão desse, 

não será possível compreender o que se segue. Por isso, acredito que por mais árdua tarefa 

esta que me proponho enfrentar, não poderia deixar de fazê-la antes de seguir adiante.  

 

O presente capítulo tentará mostrar que a compossibilidade dos atributos na substância 

una é demonstrada por meio da prova da existência de Deus. Deus, “uma substância que 

consiste de infinitos atributos infinitos”, existe necessariamente. Uma vez provada a 

existência necessária desse ser, não é mais possível questionar a coexistência dos atributos 

Pensamento e Extensão na substância. A definição das demais substâncias se torna 

contraditória uma vez provada a unicidade da existência divina, a qual acredito já estar 

provada na E1p11. Espinosa poderia ter provado a compatibilidade dos atributos por meio da 

prova da impossibilidade de sua incompatibilidade, como fez Leibniz; porém, ele não precisa 

fazer isso. Como veremos, a existência necessária de Deus é prova suficiente da 

compossibilidade de todos os atributos em uma única substância. 

Analisaremos, neste capítulo, em primeiro lugar, as provas da existência de Deus 

apresentadas na E1p11, principalmente as duas primeiras. Em seguida, analisaremos a prova 

da existência necessária da substância oferecida na E1p7, premissa fundamental desta últ ima. 

Serão analisados, também, os próprios conceitos de substância e atributo e qual o tipo de 

relação podemos perceber que Espinosa estabelece entre ambos. Por fim, analisaremos a 

                                                
6 Dos infinitos atributos de Deus, conhecemos apenas Pensamento e Extensão. O problema com relação à 

existência dos demais atributos de Deus que não conhecemos não será analisado neste trabalho.  
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natureza da definição em geral e da definição de Deus em particular a fim de mostrarmos que 

Espinosa, na Ética, apresenta, de fato, apenas uma verdadeira definição de substância: a E1d6. 

A E1d3 é uma definição geral que não exprime todas as propriedades da substância, tal como 

faz a E1d6. 

 

Prova da existência de Deus 

 A E1p11 afirma: “Deus, ou seja, uma substância que consta de infinitos atributos, cada 

um dos quais exprime uma essência eterna e infinita, existe necessariamente”. O que ocorre 

aqui é a afirmação da existência necessária da definição de Deus apresentada na E1d6. São 

oferecidas quatro demonstrações distintas, que precisam ser analisadas separadamente – cada 

uma das quais é completa e autossuficiente. Apesar disso, podem, de alguma forma, se 

complementar: juntas podem nos oferecer uma melhor compreensão do conceito de Deus, da 

substância absolutamente infinita, onipotente e indivisível que Espinosa nos apresenta de 

forma mais completa aqui do que havia feito anteriormente.  

 A primeira prova aparece na demonstração e é formada por um argumento ad 

absurdum bastante simples, à primeira vista. Inicialmente, apresentarei aqui uma breve 

exposição da prova: 

(1) Hipótese: Conceba que Deus não existe.  

(2) Logo, pelo E1a7 [“Se uma coisa pode ser concebida como inexistente, sua essência não 

envolve a existência”.], sua essência não envolve a existência. Ou seja, se for possível 

conceber Deus como inexistente, temos de afirmar que a essência de Deus não envolve a 

existência. 

(3) Isso, pela E1p7 [“À natureza da substância pertence o existir”.], é absurdo. Ora, foi 

provado que à natureza da substância pertence o existir; Deus é uma substância; logo, sua 

essência envolve a existência. A hipótese foi mostrada contraditória: não é possível, 
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propriamente, conceber que Deus não existe. Ou seja, é necessário conceber Deus como 

existente. 

(4) Conclui-se que Deus existe necessariamente. 

Ora, à primeira vista, parece que a conclusão deveria afirmar, meramente, que Deus 

existe, visto que a hipótese pede simplesmente a concepção de que “Deus não existe” e não 

que “Deus não existe necessariamente” ou que “a existência de Deus não é necessária”. 

Talvez Espinosa considere que, tendo provado o absurdo da sua inexistência, isso seja o 

suficiente para fazer válida a afirmação de sua existência necessária. Contudo, o argumento 

ainda fica fraco em um ponto crucial de sua filosofia. Acredito ser possível ultrapassar esta 

barreira: no E1p8esc2, Espinosa afirma: “... como (conforme já se mostrou neste esc.) à 

natureza de uma substância pertence o existir, sua definição deve envolver sua existência 

necessária e, como consequência, sua existência deve ser concluída exclusivamente de sua 

própria definição” – minha ênfase. Ora, Espinosa aqui faz uma relação entre o enunciado da 

E1p7 com a afirmação de que a definição de uma substância deve envolver a “existência 

necessária”. Espinosa está usando a E1p7 como premissa para implicar a condição de que 

uma boa definição de substância deve conter a sua existência necessária. Isto é, no que diz 

respeito a substâncias, existir e existir necessariamente parecem caminhar sempre juntos para 

nosso autor. 

De fato, a E1p7, usada nesta prova, pretende estabelecer a existência necessária da 

substância. Apesar de não aparecer explicitamente no enunciado da proposição, aparece na 

demonstração: “... a sua [da substância] essência necessariamente envolve a existência, ou 

seja, à sua natureza pertence o existir”. – minha ênfase. Aqui, Espinosa está fazendo 

referência à E1d1, onde a palavra “necessariamente” tampouco aparece. Mas, como vimos 

acima, Espinosa defende a tese de que podemos fazer a dedução da existência da substância 

para a sua existência necessária. Veremos, mais adiante, quando analisarmos a E1p7, se ele 
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tem boas razões para fazer tal dedução; por enquanto, cabe apenas deixar claro que este é o 

movimento feito no argumento e sem o qual o argumento não se sustentaria. 

Garrett oferece uma alternativa semelhante para o mesmo problema, mostrando que, 

na ontologia de Espinosa, “essência envolvendo a existência” implica, logicamente, a 

existência necessária. Garrett afirma: “Ele insiste que uma definição adequada deve capturar a 

essência da coisa definida; segue-se que um ser cuja essência envolve existência será um [ser] 

cuja existência segue-se de sua definição”.
7
 E, mais adiante, Garrett destaca uma passagem do 

TCI, a saber: “… da definição da coisa incriada (...) não reste lugar para a pergunta: „Existe ou 

não existe?‟” (TCI, §97). Ou seja, uma vez provada a existência de Deus – e esta sendo algo 

contido na sua própria essência –, tal existência é, para Espinosa, uma existência necessária, e 

esta está sendo, de alguma forma, provada aqui, mesmo que escondida no argumento. Garrett 

reformula o argumento colocando o “necessário” na hipótese inicial. Porém, observando o 

que foi dito acima, acredito que podemos deixar o argumento da forma como Espinosa o 

construiu, lembrando apenas que a existência de uma substância e a sua existência necessária 

são fatos que, para Espinosa, ocorrem sempre juntos. 

Fica claro que Espinosa pretende ter provado que a substância existe necessariamente. 

Uma vez estabelecido que a substância existe, está também estabelecida a sua existência 

necessária. Igualmente, estabelecida a existência da substância divina, ele considera posta a 

existência necessária de Deus.  

  

 A segunda prova, bem mais elaborada do que a primeira, faz novamente uso da E1p7. 

Ao passo que a primeira analisa Deus enquanto uma substância de uma forma mais geral, a 

segunda já trata de Deus de uma forma mais particular. Ela se baseia num axioma simples da 

ontologia de Espinosa: tudo precisa de uma causa tanto para ser quanto para não-ser. Espinosa 

                                                
7 Garrett, 1979, pág. 203: “He insists that an adequate definition should capture the essence of the thing defined; 

it follows that a being whose essence involves existence will be one whose existence follows from its 

definition.” 



 18 

buscará a causa para a não-existência de Deus dentro e fora da natureza de Deus e mostrará 

que é impossível que tal causa exista, provando, assim, a existência necessária do ser 

absolutamente infinito e perfeito. A prova começa com três premissas ditas evidentes por si 

mesmas, a saber:  

(1) Cada coisa deve ter uma causa ou razão para existir ou para não existir. 

(2) Essa razão ou causa deve estar contida na natureza da coisa ou fora dela. 

(3) O que faz com que uma substância exista segue-se exclusivamente de sua natureza, porque 

esta envolve a existência (pela E1p7). Ou seja, a causa ou razão da existência de uma 

substância está na sua própria natureza, ou na sua própria essência. 

Disso, segue-se que: 

(4) A coisa existe necessariamente se não houver nada que possa impedir a sua existência. 

(5) Se não pode haver nenhuma razão ou causa que impeça que Deus exista, deve-se concluir 

que ele existe necessariamente. 

(6) Tal razão ou causa deve estar ou na própria natureza de Deus ou fora dela; caso esteja 

fora dela, deve estar em uma outra substância, de natureza diferente. 

(7) Se estiver em outra substância da mesma natureza, deveríamos, por isso mesmo, admitir 

que Deus existe. 

(8) Uma substância de natureza diferente de Deus não teria nada em comum com Deus (pela 

E2p2: “Duas substâncias que têm atributos diferentes nada têm de comum entre si”.) e não 

poderia, portanto, colocar nem tirar a sua existência. 

(9) Logo, a razão ou causa que suprime a existência de Deus deve estar na própria natureza 

divina, embora, supostamente, Deus não exista. Ou seja, a existência de Deus seria suprimida 

por algo que não existe. A natureza divina envolveria, assim, contradição. 

(10) Ora, é absurdo afirmar isso do ente absolutamente infinito e sumamente perfeito. 
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(11) Logo, não há, nem em Deus, nem fora dele, qualquer causa ou razão que suprima sua 

existência. 

(12) Conclui-se que Deus, o ente absolutamente infinito e sumamente perfeito, existe 

necessariamente. 

 

 A coerência interna do conceito de substância, tal como é definida na E1d3, já havia 

sido provada na E1p7: “À natureza da substância pertence o existir”, ou seja, a substância 

existe necessariamente. E, mais adiante, afirma: “Toda substância é necessariamente infinita” 

(E1p8) e: “Quanto mais realidade ou ser uma coisa tem, tanto mais atributos lhe competem” 

(E1p9). Com essas afirmações, é possível estabelecer a coerência interna de uma substância 

com todos os atributos.  

 Ora, pela E1p9, quanto mais realidade ou ser uma coisa tem, maior é o número de seus 

atributos. Logo, se for possível a existência de seres com mais realidade do que outros, 

também é possível a existência de seres com mais atributos do que outros. Se for possível a 

existência de seres com mais de um atributo, é possível a existência de um ser com qualquer 

número de atributos e, portanto, com todos os atributos (a priori, não há nada que 

impossibilite a existência de um ser com x atributos caso seja possível um ser com dois 

atributos). Se todos os seres possuíssem apenas um atributo, todos os seres teriam o mesmo 

grau de realidade ou ser. Ora, a substância é infinita (E1p8); outros seres são finitos (premissa 

utilizada no 3º argumento da E1p11). Existência infinita implica mais realidade do que 

existência finita; logo, é possível a existência de seres dotados de graus de realidade distintos. 

Então, é possível a existência de seres com mais de um atributo; portanto, é possível a 

existência de um ser com todos os atributos. Chamamos este ser de Deus. 

Estabelecemos a compatibilidade da multiplicidade dos atributos com a unicidade da 

substância. Ou seja, uma única substância com todos os atributos é possível. Assim, as 
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proposições E1p8 e E1p9 estabelecem a coerência interna do conceito de Deus enquanto o ser 

que possui todos os atributos: o ser infinito e realíssimo. A possibilidade de se conceber o 

ente definido na E1d6 foi estabelecida. A coerência interna do conceito de Deus, do ser 

absolutamente infinito e eterno, está estabelecida. A afirmação (10) não precisa ser aceita 

gratuitamente. Não podemos achar contradição no ente absolutamente infinito e sumamente 

perfeito, tampouco no ente composto de todos os atributos. O que dá no mesmo: uma 

substância com todos os atributos é o ser dotado do mais alto grau de ser ou realidade; em 

outras palavras, é absolutamente infinito e sumamente perfeito.  

Resumindo o argumento, o que Espinosa prova é que se existisse outra substância 

diferente de Deus, ela seria de natureza distinta desse e não poderia interferir na sua 

existência, nem para colocá-la nem para retirá-la. O conceito de Deus é possível, não expressa 

uma contradição; logo, tampouco pode existir na própria natureza de Deus algo que impeça 

sua existência. Excluídas, assim, todas as possibilidades de causas que possam impedir a 

existência de Deus, Espinosa pode concluir a sua existência necessária.  

 

As duas últimas provas, feitas a partir da potência de Deus, tanto a a posteriori quanto 

a a priori, não serão analisadas a fundo aqui. Basta notar que estabelecem mais uma qualidade 

de Deus: sua onipotência. Na terceira prova, com um argumento ad absurdum, Espinosa 

argumenta que Deus existe a partir do fato de que seres finitos, nós homens, existimos. Ora, 

existir é potência. Portanto, o ser absolutamente infinito, sendo, por definição, mais potente 

do que os seres finitos, deve necessariamente existir. Na quarta prova, apresentada no 

E1p11esc, mais uma vez argumentando a partir da potência divina, Espinosa identifica a 

realidade de algo com a sua força por existir. Ora, pela E1p9, a quantidade de realidade de 

uma coisa é proporcional à quantidade de atributos desta mesma coisa. Sem mencionar esta 
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proposição, Espinosa conclui que um ente absolutamente infinito, isto é, Deus, terá, em 

função da sua realidade absoluta, uma potência absolutamente infinita de existir.  

 Para Garrett, a importância destas últimas provas está no fato de elas defenderem as 

duas primeiras. Elas mostram que qualquer outra definição de substância seria, em última 

análise, defeituosa.  

 
“É evidente que definições de substâncias outras que não Deus são 

defeituosas. Pertence à natureza de substâncias que nada pode as impedir de 
existir (pela E1p7); mas a existência de qualquer substância que não Deus 

conflitaria com a existência de Deus (pela E1p5), e, como Deus tem o maior 

poder de existência (pela E1p9), Deus impediria aquela substância de existir, 
contrariamente à natureza de substâncias. Assim nós vemos que somente um 

ser com o maior poder de existência pode preencher todas as condições de 

ser uma substância. Falar de uma substância que não tenha o maior poder de 
existência (o maior número de atributos) é uma contradição, e qualquer 

tentativa de definir tal substância será inconsistente”.
8
 

 

Concluem-se, assim, as quatro provas da existência de Deus da E1p11. De alguma 

forma, acredito que elas estão interligadas, não tanto, como afirma Garret, pelo fato de seus 

argumentos se complementarem, mas, principalmente, pelo fato de que entre elas temos uma 

caracterização da natureza divina que ultrapassa a definição de Deus. Essas características, de 

alguma forma, são dedutíveis da definição de Deus, oferecem outras propriedades que 

qualificam Deus e facilitam nossa melhor compreensão da natureza divina. Tal compreensão é 

fundamental para toda investigação metafísica, visto que esta deve ser feita a partir do 

conhecimento do Ser perfeitíssimo.
9
 Ora, a definição de Deus já é o suficiente para 

estabelecer a inconsistência das definições das demais substâncias. A existência do ser 

constituído por todos os atributos exclui a possibilidade da existência de qualquer outra 

substância dotada de qualquer um de seus atributos. Como não existem atributos a não ser 

                                                
8 Garrett, 1979, pág. 218-9. “It is clear that definitions of substances other than God are defective. It belongs to 

the nature of substances that nothing can prevent them from existing (by Proposition VII); but the existence of 

any substance other than God would conflict with God‟s existence (by Proposition V), and since God has the 

greater power of existence (by Proposition IX), God would prevent that substance form existing, contrary to the 

nature of substances. Thus we see that only a being with the greatest power of existence could fulfill all the 

conditions for being a substance. To speak of a substance which does not have the greatest power of existence 

(greatest number of attributes) is a contradiction, and any attempt to define such a substance will be 

inconsistent”.  
9 TCI, §39. 
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aqueles que estão em Deus, nenhum outro ser pode existir com nenhum atributo. Não pode 

existir nenhuma substância a não ser Deus. O poder de Deus é apenas uma característica 

derivada do fato de esse possuir todos os atributos. Essa qualidade é primeira, e é ela que 

determina a necessidade de sua existência na segunda prova, e não a sua potência. Quando 

Espinosa afirma na E1p34: “A potência de Deus é a sua própria essência”, derivando na 

demonstração essa afirmação da E1p11, nosso autor está derivando a potência de Deus de sua 

essência, ou seja, de sua natureza absoluta, de sua definição, que, como vimos, é a totalidade 

de seus atributos. Apesar disso, considero que a conclusão de Garrett é perfeita: todas as 

demais definições de substância são defeituosas, e isso é demonstrado na E1p11. Assim, a 

E1p14 já está implícita aqui: Deus é a única substância. Espinosa poderia ter antecipado a 

prova da unicidade de Deus em função da prova da existência de Deus, visto que, para tal 

prova, é necessária a demonstração da inconsistência do conceito de qualquer outra 

substância. 

Curley apresenta outro argumento para a coexistência necessária de todos os atributos 

em uma mesma substância. Segundo ele, cada atributo deve ser concebido por si e existir por 

si. Ou seja, cada atributo independe do conceito ou da existência de qualquer outra coisa. 

Logo, se a existência de cada um dos atributos é necessária, a existência de cada um deve ser 

dada sempre. A existência de um atributo sem a existência dos demais resultaria na conclusão 

inevitável da não existência de tais atributos que deveriam ser necessários. Ou seja, a não 

existência de qualquer um dos atributos carrega contradição, visto possuírem todos existência 

necessária. Curley afirma:  

 
“A própria autossuficiência de cada um dos atributos, o fato de ser verdade 
para cada um que não precisa dos outros para existir, implica que não há 

possibilidade real de que em qualquer momento qualquer um deles exista 

sem os outros. A existência de cada um dos atributos implica a existência de 
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todos os outros (...) todos os atributos de substância sempre estiveram juntos 

nela [E1p10esc].”
10

  

 

Mais uma vez, notamos, no argumento de Curley, não só a necessidade da existência 

combinada e simultânea de todos os atributos, mas também a impossibilidade da existência 

isolada de cada um deles. A existência de um ser dotado de infinitos atributos necessários por 

si impossibilita a existência de qualquer outro ser. 

  

Prova da existência da substância 

 As provas vistas acima estão baseadas na E1p7. Esta proposição estabelece a 

existência necessária da substância, de uma forma geral, da substância tal como foi definida 

na E1d3. Parte do princípio de que a substância é causa de si, visto que não pode ser 

produzida (pela E1p6cor), o que, pela E1d1 implica que sua essência necessariamente envolva 

a existência. Causa de si é definida como “aquilo cuja essência envolve a existência”. Essa 

proposição, no entanto, é bastante controversa, e precisa ser analisada cuidadosamente para 

que possamos ter alguma confiança nos argumentos apresentados acima.  

A E1p7 afirma: “À natureza da substância pertence o existir”. Sua demonstração faz-

se da seguinte forma: 

(1) Uma substância não pode ser produzida por outra coisa (E1p6cor). 

(2) Logo, uma substância é causa de si. 

(3) Evoca a E1d1, que afirma: causa de si é “aquilo cuja essência envolve a existência, ou 

seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente”. 

(4) Logo, a essência de uma substância necessariamente envolve a existência. 

(5) Ou seja, à sua natureza pertence o existir. 

                                                
10 Curley, 1988, pág. 30: “The very self-sufficiency of each of the attributes, the fact that it is true of each of 

them that it does not need the others in order to exist, implies that there is no real possibility that at any time any 

one of them does exist without the others. The existence of each one of the attributes implies the existence of all 

the others. (…) all the attributes of substance have always been in it together [E1p10s]”. 
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 Leibniz
11

 formula uma crítica a esse argumento: ele só seria válido se a substância 

fosse demonstrada possível, isto é, se for previamente demonstrável que é possível concebê-la 

ou que seu conceito não é contraditório.  

Este ponto parece ser tomado por Espinosa como evidente. No E1p8esc2, Espinosa 

afirma que a E1p7 seria “para todos um axioma e enumerada entre as noções comuns” se 

fosse prestada a devida atenção à natureza da substância. Mas, se este é o caso, por que 

demonstrou a proposição aqui? E, se demonstrou, por que não demonstrou também a não-

contradição do conceito de substância?  

Leibniz oferece um breve argumento para solucionar essa questão: “Se nada pode ser 

concebido por si mesmo, nada será tampouco concebível por outra coisa e, portanto, nada será 

concebido de forma alguma. (...) Com esse auxílio pode ser provado que o que é concebido 

por si é possível”.
12

  

Matheron levanta um problema bastante similar ao de Leibniz. Segundo ele, para que 

o argumento prove a existência necessária de toda e qualquer substância, é preciso que se trate 

de substâncias que realmente tenham naturezas, ou seja, é preciso que as substâncias em 

questão possuam essências que possam ser concebidas clara e distintamente e cuja definição 

não seja contraditória. Matheron oferece um axioma para auxiliar o argumento: “Qualquer 

coisa cuja essência é concebível pode ser concebida como existente sem nenhuma 

contradição; portanto, sua essência não exclui existência”.
13

 A partir desse axioma, Matheron 

considera a E1p7 facilmente dedutível do que lhe precede. 

Ora, enquanto Leibniz enfatiza a possibilidade de conceber, Matheron enfatiza a 

própria possibilidade de existir. Assumindo a possibilidade de conceber a substância, de 

conceber sua essência, Matheron deduz que sua existência é possível. Porém, a própria 

possibilidade de concebê-la como possível, ou seja, não-contraditória, não parece ter sido 

                                                
11 Leibniz, Sobre a Ética de Espinosa, 1678.  
12 Leibniz, ibidem. 
13 Matheron, 1991, pág. 24. 
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propriamente provada. Matheron parece ter assumido, assim como Espinosa, como um fato 

evidente, a possibilidade de se conceber a substância sem contradição, embora de forma mais 

elaborada. O argumento de Leibniz me parece suficiente para passar adiante neste ponto – 

mesmo porque o próprio Espinosa não considera essa questão um problema. 

Outra observação que precisa ser feita diz respeito à passagem de (1) a (2). O fato de 

algo não poder ser produzido não implica, necessariamente, que este algo seja causa de si. Ele 

poderia, simplesmente, ser sem causa. Esta observação é feita por Gueroult.
14

 Porém, para 

Espinosa, não é possível que algo seja sem causa, como ele próprio deixa explícito mais 

adiante no E1p8esc2: “Para cada coisa existente, há necessariamente alguma causa precisa 

pela qual ela existe. (...) essa causa, pela qual uma coisa existe, ou deve estar contida na 

própria natureza e definição da coisa existente (...) ou deve existir fora dela”. Ora, como , no 

caso da substância, não pode haver causa alguma que interfira na sua existência (nem para 

colocá-la nem para tirá-la) fora dela, ela deve ser causa da sua própria existência. Ou seja, 

segundo Espinosa, as coisas são sempre causadas por algo e nunca sem causa. A substância, 

não podendo ser causada por outro, deve ser, necessariamente, causa de sua própria 

existência, isto é, causa de si. 

A última etapa do argumento, por estar baseada em uma definição, não precisa de 

muitos comentários. Espinosa simplesmente aplica a E1d1, onde causa de si é definida como 

“aquilo cuja essência envolve a existência”. No entanto, um ponto a ser lembrado, como 

vimos acima, é que a E1d1 não utiliza “necessariamente”. Ao passar de (2) para (4), Espinosa 

adiciona o “necessário” sem aparentes razões para tal. Porém, como vimos acima, de acordo 

com Espinosa, aquilo cuja “essência envolve a existência” implica o “necessário”. Isso é, para 

muitos, a própria definição de existência necessária e não deve, assim, ser questionada aqui. 

E1p8esc2: “Se, portanto, alguém dissesse que tem uma idéia clara e distinta, isto é, 

                                                
14 Gueroult, 1968, pág. 123: « ... on pourrait admettre avec l‟Ecole que la substance est simplement sans cause. » 
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verdadeira, de uma substância, mas que tem alguma dúvida de que tal substância exista, seria 

como se dissesse que tem uma idéia verdadeira, mas que tem alguma suspeita de que ela 

possa ser falsa”. 

 Apesar de alguns conflitos que não considero de grande relevância, a existência 

necessária da substância foi estabelecida. A partir desta, Espinosa estabelece a existência 

necessária de Deus ou da “substância que consiste de infinitos atributos infinitos, cada um dos 

quais exprime uma essência eterna e infinita” (E1d6). Veremos, agora, como e por que tal 

prova resolve de forma determinante o problema da compatibilidade dos atributos realmente 

distintos coexistindo na substância única e simples, exprimindo, cada um deles, a sua 

essência. 

 

Relação substância-atributo 

 Uma boa compreensão dos conceitos de substância e atributo é difícil e apresenta 

grandes divergências entre os intérpretes de Espinosa. Conciliar o monismo substancial com a 

pluralidade dos atributos provoca abordagens radicalmente distintas. O fato de que o conceito 

atributo aparece de variadas formas aparentemente conflitantes ao longo da obra de Espinosa, 

e mesmo dentro da própria Ética, dificulta ainda mais esta investigação. Tais ocorrências são: 

(a) E1d4: “Por atributo compreendo aquilo que, de uma substância, o intelecto percebe 

como constituindo a sua essência”. 

(b) Na Carta 9 (a Simon de Vries, 1663), Espinosa identifica substância e atributo, 

mas destaca intelecto tal como fez na definição acima: “Entendo por substância 

aquilo que é em si e é concebido por si, isto é, aquilo cujo conceito não envolve o 

conceito de uma outra coisa. Por atributo entendo a mesma coisa, a não ser que o 

atributo é dito com relação ao intelecto que atribui à substância uma certa 

natureza”. 
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(c) Em outros momentos, substância e atributo são apresentados como 

intercambiáveis: “as substâncias, ou o que é o mesmo (pela E1d4), seus atributos” 

(E1p4dem). 

(d) Nos Pensamentos Metafísicos (PM, I, 3) Espinosa afirma que a substância se 

distingue do atributo por uma distinção de razão. Na mesma obra, mais adiante, 

Espinosa afirma que entre os atributos de Deus temos apenas uma distinção de 

razão (PM, II, 5). 

(e) Já na E1p10esc, temos: “ainda que dois atributos sejam concebidos como 

realmente distintos, isto é, um sem a mediação do outro, disso não podemos, 

entretanto, concluir que eles constituem dois entes diferentes, ou seja, duas 

substâncias diferentes”. 

(f) Em outras passagens, o atributo parece totalmente excluído do sistema. Na 

E1p4dem, afirma que “não existe nada, fora do intelecto, além das substâncias e 

suas afecções”. Na E1p15dem, Espinosa afirma: “além das substâncias e dos 

modos, não existe nada (pelo E1a1)”. Na E1p6cor: “nada existe, na natureza das 

coisas, além das substâncias e suas afecções”. 

(g) Em outros momentos, o conjunto de todos os atributos é identificado com Deus: 

“Deus, ou dito de outra maneira, todos os atributos de Deus” (E1p19, E1p20cor2). 

(h) E, ainda, na E2p7esc: “a substância pensante e a substância extensa são uma só e a 

mesma substância, compreendida ora sob um atributo, ora sob o outro”. 

 

Subjetivismo dos atributos 

 Ao definir o atributo como aquilo que “o intelecto percebe”, diferindo da formulação 

cartesiana encontrada nos Princípios, onde o atributo principal é dito ser aquilo que “constitui 
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a natureza e a essência” da coisa (Princípios, I, 53), Espinosa abre espaço para uma 

interpretação subjetivista dos atributos. 

 Wolfson enfatiza “o que o intelecto percebe” de tal maneira que os atributos se 

distinguem apenas para o intelecto e não são realmente distintos, ou seja, temos apenas uma 

distinção subjetiva dos atributos. Segundo Wolfson, o conceito de atributo é subjetivo de tal 

forma que representa aquilo que o entendimento humano percebe da natureza divina e não a 

essência própria de Deus. Wolfson está defendendo um caráter fenomenológico dos atributos, 

que representam uma relação do sujeito com Deus, sem representar adequadamente a natureza 

divina. Descartando o atributo como essência da substância, Wolfson defende uma identidade 

dos próprios atributos. Wolfson afirma: “Todos os atributos de Deus são na realidade um 

atributo, e, quaisquer que sejam as diferenças que parecem existir entre eles, elas não afetam 

a natureza de Deus” – minha ênfase. E, mais adiante: “Atributos seriam assim somente um 

modo subjetivo de pensar, expressando uma relação a um sujeito que percebe e não tendo 

qualquer existência real na essência”
15

. 

 Segundo essa interpretação, o atributo só existe no intelecto e é “inventado” pela 

mente: opõe-se à interpretação de que o atributo seria algo externo ao intelecto e, de alguma 

forma, uma “descoberta” da mente. Trata-se de um subjetivismo radical dos atributos, pois 

estes são considerados consequência da limitação do intelecto humano. 

 Tal interpretação é uma tentativa de conciliar a unidade essencial ou a simplicidade 

divina (E1p12-14) com a pluralidade dos atributos. Ou seja, busca, por meio da sua 

interpretação subjetiva, conciliar a existência de uma única substância indivisível com o fato 

de esta conter em si infinitos atributos concebidos por si. 

                                                
15 Wolfson, 1983, pág. 120: “… all the attributes of God are in reality one attribute, and, whatever differences 

there may appear to exist between them, they do not affect the nature of God”; pág. 146: “Attributes would thus 

be only a subjective mode of thinking, expressing a relation to a perceiving subject and having no real existence 

in the essence.” 
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 Wolfson apresenta outros argumentos além da E1d4. (i) Ressalta a mudança da 

definição com relação àquela de Descartes, introduzindo “o que o intelecto percebe”, e 

conclui que Espinosa propositalmente alterou aquela definição para marcar o caráter subjetivo 

dos atributos. (ii) Destaca o uso constante de termos subjetivos para se descrever e analisar os 

atributos (perceber, conceber, explicar, etc. – percipit, concipit, explicat etc.). (iii) Menciona 

passagens textuais nas quais Espinosa parece reafirmar o caráter subjetivo dos atributos, a 

saber, a Carta 9 e a E1p4dem. (iv) Apresenta, ainda, vários argumentos históricos que não 

serão analisados aqui. 

 A interpretação subjetivista dos atributos enfrenta forte resistência. Em primeiro lugar, 

parece desconsiderar o fato de que nós temos um conhecimento adequado da natureza 

divina.
16

 Ou seja, se o atributo é aquilo que o intelecto percebe como constituindo a essência 

da substância e o intelecto a percebe de forma adequada, o atributo parece manter-se como a 

própria essência da substância. Não poderia ser algo “inventado” pela mente humana. Outra 

crítica frequente diz respeito à afirmação da E1p10esc de que os atributos são “concebidos 

como realmente distintos”. Ser concebido como realmente distinto opõe-se à tentativa de 

Wolfson de considerar apenas uma distinção de razão dos atributos entre si, consideração esta 

necessária para uma abordagem subjetiva dos atributos. Ora, sendo realmente distintos, os 

infinitos atributos não podem ser um só e mesmo atributo. 

 

Realismo 

 Dentre aqueles que rejeitam o subjetivismo dos atributos, encontramos Gueroult. 

Segundo ele, uma vez que o atributo é concebido como constituindo a essência da substância, 

e o entendimento que os percebe deve ser, necessariamente, o entendimento puro, seja ele 

finito ou infinito, a substância é exatamente esta essência, a qual é exatamente o atributo. Em 

                                                
16 E2p47: “A mente humana tem um conhecimento adequado da essência eterna e infinita de Deus.” 
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vez de identificar os atributos entre si, Gueroult identifica atributo e substância. Ou seja, 

defende uma distinção real entre os atributos; porém, uma distinção de razão entre atributos e 

substância.
17

 O atributo é a substância. 

 O principal argumento de Gueroult contra o subjetivismo está baseado no fato de a 

natureza de Deus – e, portanto, a Natureza como um todo –, ser inteiramente inteligível.
18

 

Para tanto, Gueroult volta-se para a teoria do conhecimento exposta na E2. Apesar de não 

termos um conhecimento exaustivo de Deus, visto ignorarmos infinitos dos seus atributos, 

temos, ainda, um conhecimento adequado de sua natureza. Da mesma forma que podemos ter 

um conhecimento adequado do triângulo sem ter um conhecimento exaustivo de todas as suas 

propriedades, podemos conhecer Deus adequadamente, sem conhecer todos os seus atributos. 

Ora, pelo E2p43esc, temos: “É tão necessário que as idéias claras e distintas da mente sejam 

verdadeiras, quanto é necessário que o sejam as idéias de Deus”. Isto porque nossas ideias 

adequadas são as próprias ideias de Deus (E2p11cor). E, ainda, pela E2p44dem: “É da 

natureza da razão perceber as coisas verdadeiramente (pela prop. 41), ou seja (pela ax. 6 da 

P.1), como elas são em si mesmas”. Sendo assim, o nosso conhecimento adequado das coisas 

é tão verdadeiro quanto o de Deus, e representa as coisas exatamente como elas são em si 

mesmas. Ora, negar que podemos ter um conhecimento adequado da essência de Deus seria o 

mesmo que negar que Deus tenha um conhecimento adequado de si, o que é absurdo.
19

 

 Com este argumento, Gueroult nega que as formulações utilizadas por Wolfson em 

favor do subjetivismo possam indicar o fenomenalismo proposto. Ora, se o conhecimento que 

temos dos atributos é adequado, a presença de intelecto na E1d4 e as expressões subjetivas 

(perceber, conceber, explicar) que costumam acompanhar o conceito de atributo não podem 

provocar um conhecimento resultante da limitação do intelecto humano; não podem, para 

                                                
17 Gueroult, 1968, pág. 55. 
18 Gueroult, 1968, pág. 402. 
19 Gueroult, p. 435. 
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Gueroult, ser “invenções” do nosso intelecto. O que o intelecto percebe é idêntico à coisa 

mesma percebida. 

 Para fortalecer seu argumento, Gueroult destaca passagens onde substância e atributo 

são apresentados de forma intercambiável, a saber: E1p4dem (“... as substâncias ou, o que é o 

mesmo (pela def. 4), seus atributos”); E1p19 (“Deus, ou dito de outra maneira, todos os 

atributos de Deus”); E1p20cor. E ainda passagens onde os atributos recebem a mesma 

definição da substância (E1d3), a saber: na Carta 2 (“entendo por atributo tudo o que é 

concebido em si e por si, de sorte que seu conceito não envolva o conceito de uma outra 

coisa”), Carta 4 (“A existência decorre apenas da definição ou da idéia de um atributo (...), 

isto é, de uma coisa que é concebida em si e por si”) e na E1p29esc. Porém, é preciso notar 

que a E1d3 afirma que a substância é aquilo que existe por si e é concebido por si, e não 

apenas o que é concebido por si, como nas passagens acima. Mas, como para Gueroult 

“existir por si” e “conceber-se por si” são equivalentes, “conceber-se por si” já é válido como 

definição de substância. 

 Wolfson e Gueroult utilizam várias passagens em comum para defender suas 

interpretações. (i) Ambos citam Pensamentos Metafísicos (PM, I, 3; PM, II, 5), onde Espinosa 

afirma que entre atributo e substância e entre atributos distintos de uma mesma substância 

temos apenas uma distinção de razão. Wolfson considera o texto evidência para o caráter 

subjetivo dos atributos, e Gueroult vê aqui evidências para a identidade entre substância e 

atributo. Ora, os atributos mencionados aqui não são os mesmos da Ética, ou seja, não se trata 

de Pensamento e Extensão. Assim, esta passagem não deveria ser utilizada como forte 

evidência textual para nenhum dos dois autores. (ii) Ambos citam também aquelas 

proposições que parecem excluir os atributos da ordem dos seres existentes. De acordo com 

Wolfson, essas afirmações implicam que os atributos não têm existência própria, e, portanto, 

não se diferenciam realmente entre si. Já Gueroult considera que estas passagens comprovam 



 32 

a identidade entre substância e atributo, visto que o atributo teria de ser ou bem substância ou 

bem modo; não podendo ser modo, é substância. (iii) Citam, ainda, a Carta 9, na qual 

Wolfson destaca o papel de intelecto, mostrando que o atributo só existe para o intelecto, e 

Gueroult destaca a mesma coisa, mostrando que atributo e substância são iguais e não diferem 

um do outro. 

 Ao identificar atributo com substância, Gueroult terá de negar dois princípios 

comumente atribuídos a Espinosa, a saber: a existência de uma única substância (E1p14), e a 

simplicidade da mesma e a impossibilidade de a substância ser pensada como divisível 

(E1p12). Gueroult afirma que a substância absolutamente infinita não é simples, visto que é 

constituída por uma infinidade de diferentes essências de substâncias,
20

 e, por isso, temos a 

distinção entre Deus – infinitamente infinito – e os atributos – infinitos somente no seu 

gênero.
21

 Para Gueroult, Deus é ontologicamente indivisível, porém, composto.
22

 Ora, como 

os atributos se distinguem por uma distinção real, devem ser conhecidos como substâncias 

independentes.
23

 Tal independência, no entanto, não resulta em separabilidade: Deus é 

constituído por atributos heterogêneos, mas inseparáveis.
24

 Ressalta, ainda, que, na Ética, 

Espinosa não afirma que Deus é simples (como fez nos PM, II, 5). 

 Apesar da E1p14, onde Espinosa sustenta que só existe uma única substância, 

Gueroult argumenta que podemos conceber várias substâncias, uma para cada atributo, visto 

ser este idêntico à substância, mas distinto da substância divina. Mesmo garantindo que todas 

as substâncias representadas por atributos são inseparáveis, atesta que são concebidas 

distintamente como substâncias. Não vejo como compatibilizar esta afirmação com as 

proposições que afirmam a unicidade ontológica da substância divina. 

                                                
20 Gueroult, 1968, pág. 53. 
21 Gueroult, 1968, pág.s 69-70. 
22 Gueroult, 1968, pág. 108.  
23 Gueroult, 1968, pág. 417. 
24 Gueroult, 1968, pág.447. 
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 Ao afirmar que substância e atributo são dois nomes para a mesma coisa e podem 

receber a mesma definição,
25

 Gueroult está assegurando que ambos indicam o mesmo tipo de 

ser. Disso resulta, necessariamente, que a substância que consiste de infinitos atributos será 

uma substância que consiste de infinitas outras substâncias. Isto é, ao considerar que os 

atributos se identificam com a substância e são realmente distintos entre si, Gueroult conclui 

que a substância infinitamente infinita se transforma numa hiper-substância contendo outras 

substâncias que são infinitas somente no seu gênero. Parece que ficamos com um conjunto de 

substâncias de graus diferentes de infinitude. Esta posição compromete o monismo 

substancial e introduz dois tipos de entes, entes de naturezas diferentes, que podem 

igualmente ser denominados substância. Ou seja, além de introduzir uma pluralidade de 

substâncias – uma para cada atributo – introduz uma dualidade de tipos de substâncias – as 

infinitas em seu gênero e a absolutamente infinita. Tal posição compromete tanto o monismo 

quanto a própria definição de substância. As substâncias que compõem Deus não poderiam 

nem existir por si nem ser concebidas por si; sua existência seria dependente de Deus e, sem 

este, não poderiam ser concebidas. Como vimos acima, esta posição entra em conflito com a 

própria prova da existência de Deus. 

 Nas primeiras duas proposições da E2, Espinosa nos diz que o pensamento e a 

extensão são atributos de Deus. Mais adiante, no E2p7esc, identifica a substância pensante 

com a substância extensa, ao afirmar que “a substância pensante e a substância extensa são 

uma só e a mesma substância, compreendida ora sob um atributo, ora sob o outro”. Espinosa 

está reafirmando a simplicidade e a unidade de Deus. Ora, se Deus fosse composto de 

substâncias, a substância pensante e a substância extensa teriam uma relação de união e não 

de identidade (uma e a mesma substância). Espinosa afirma que a substância pensante e a 

                                                
25 Gueroult, 1968, pág. 438. 
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substância extensa são uma e a mesma substância, e não que estas estão em uma só 

substância.  

 Enquanto Wolfson enfatiza demasiadamente o caráter subjetivo dos atributos, 

Gueroult parece enfatizar demais o seu caráter real. Ora, Espinosa não só afirma que Deus é 

indivisível (E1p13), mas ainda que não pode resultar de qualquer atributo da substância que 

ela possa ser dividida ou concebida como tal (E1p12). Se a substância não pode ser concebida 

senão como indivisível, ela não pode conter partes de qualquer natureza, de forma que ela é, 

necessariamente, simples. Afirmar que a substância é concebida sob atributos diferentes não é 

o mesmo que afirmar que ela é composta por substâncias diferentes. 

 

Distinção real e de razão 

 Para Espinosa, ser concebido como realmente distinto significa ser concebido por si – 

e não, como em Descartes, existir por si. Por isso, a distinção real não implica a distinção 

numérica. Ou seja, conceber duas coisas como realmente distintas não implica que existem 

dois entes diferentes. Logo, o fato de os atributos serem concebidos como realmente distintos 

não implica que constituem substâncias distintas. Conceber como realmente distinto não é o 

mesmo que conceber como substâncias distintas. 

 Deleuze
26

 desenvolve uma interpretação dos atributos que parece conseguir 

compatibilizar as várias formulações diferentes de atributo em Espinosa, particularmente o 

papel de intelecto na E1d4 e a noção de distinção real presente na E1p10esc, baseando-se no 

conceito de expressão e nas noções de distinção real e distinção de razão. Deleuze defende 

que encontramos, em Espinosa, uma revisão das noções de distinção de razão e distinção real 

encontradas em Descartes e definidas nos Princípios
27

. 

                                                
26 Deleuze, 1968, pág.s 21-84. 
27 Princípios da Filosofia, I, 60-63. 
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 Antes de apresentar a interpretação de Deleuze, devemos analisar a posição de 

Descartes nos Princípios. Descartes considera que distinção real implica distinção numérica e 

vice-versa. Nos Princípios, I, 60, temos: “percebemos que essas [duas ou mais substâncias] 

são realmente distintas umas das outras pelo simples fato de que podemos entender clara e 

distintamente uma sem a outra” – minha ênfase. Mais adiante, afirma: “as coisas que podem 

ser ou separadas ou conservadas separadamente por Deus são realmente distintas”. Ou seja, 

coisas que podem ser concebidas separadamente distinguem-se por uma distinção real e 

constituem entes distintos. A distinção real é descoberta por uma independência conceitual e 

implica necessariamente a existência de substâncias distintas. Quanto à distinção de razão, 

nos Princípios, I, 62, temos:  

 
“Por fim, a distinção de razão é a [que se faz] entre uma substância e algum 
atributo dela, sem o qual ela não pode ser entendida, ou entre dois desses 

atributos de uma mesma substância. E [essa distinção] vem a ser conhecida a 

partir da consideração de que não podemos formar uma idéia clara e distinta 

dessa substância se excluímos dela aquele atributo, ou de que não podemos 
perceber uma idéia clara de um desses atributos se o separarmos do outro” 

– minha ênfase. 

 

A distinção de razão cartesiana é marcada por uma dependência conceitual dos atributos com 

relação à substância ou dos atributos distintos de uma mesma substância. O atributo principal 

de uma substância está intimamente ligado à compreensão da mesma. Além disso, os 

atributos distintos de uma mesma substância também estão conceitualmente ligados de forma 

que o conhecimento de um depende do conhecimento do outro. 

 Ora, Espinosa considera os atributos realmente distintos entre si, porém nega que eles 

possam existir separadamente. O pensamento e a extensão são atributos distintos de uma 

única substância; no entanto, são conceitualmente independentes, e, portanto, realmente 

distintos. Quanto à distinção de razão, segundo Descartes, ela se dá entre atributos de tal 

forma que um não pode ser pensado claramente sem o outro. Espinosa tampouco pode aceitar 
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essa afirmação, visto que cada atributo é concebido adequadamente por si e de nenhuma 

forma envolve o outro. 

 Deleuze argumenta que, enquanto, para Descartes, distinção real ou substancial 

implica uma distinção numérica, para Espinosa ocorre o contrário. A distinção real nunca 

pode ser dita numérica e a distinção numérica passa a ser modal e não mais real. Somente os 

modos finitos de um mesmo atributo são numericamente distintos um do outro; a distinção 

entre substância pensante e substância extensa é qualitativa, mas não numérica, ou seja, tal 

distinção não é real na concepção cartesiana. Tampouco se trata aí da distinção de razão 

cartesiana. Deleuze afirma: “Há uma substância por atributo do ponto de vista da qualidade, 

mas somente uma única substância por todos os atributos do ponto de vista da quantidade”
28

. 

Ou seja, a substância qualificada como pensante e a substância qualificada como extensa são, 

na verdade, uma só e mesma substância. 

 Assim, as noções de distinção real e de razão cartesianas não se aplicam a Espinosa: 

uma pluralidade de atributos conceitualmente independentes não implica pluralidade de 

substâncias. Ora, o atributo, como expressão da substância, mantém uma referência ao 

intelecto (aquilo que o intelecto percebe) sem ser reduzido a um fenômeno ou algo que não 

possa ser compreendido adequadamente. Sendo aquilo que se concebe por si e em si, cada 

atributo é realmente distinto um do outro. Os atributos são os “pontos de vista”
29

, não podem 

ser reduzidos um ao outro nem tampouco à substância.  

 Deleuze busca compatibilizar a unidade da substância com a diversidade dos atributos 

através do conceito expressão.
30

 A substância é aquilo que se exprime através dos atributos; 

                                                
28 Deleuze, 1968, pág. 30: “Il y a une substance par attribut du point de vue de la qualité, mais une seule 

substance pour tous les attributs du point de vue de la quantité”. 
29 Deleuze, 1968, pág. 18 e 40. 
30 Deleuze, 1968, pág. 9. 
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os atributos são a expressão da essência da substância; a essência da substância é aquilo que é 

exprimido.
31

 

 O atributo não é algo que existe por si e é concebido por si, como queria Gueroult. Ele 

é concebido por si, mas não existe por si, e sim na substância. Trata-se de uma representação 

de sua essência sob um certo ponto de vista, como uma expressão da essência da substância 

divina. Esta expressão ou representação não é produzida pelo entendimento humano, como 

queria Wolfson, mas, antes, é a forma pela qual a substância se manifesta. Ou seja, os 

atributos não são criações humanas, mas representações adequadas, irredutíveis e ilimitadas, 

da essência única e indivisível de Deus.
32

  

 Della Rocca apresenta uma interpretação que possui algumas semelhanças com aquela 

de Deleuze. Segundo Della Rocca, “A dualidade no paralelismo de Espinosa não é uma entre 

coisas distintas, mas entre descrições ou formas distintas de se conceber as coisas. Assim, 

poderíamos dizer que o paralelismo não tem um caráter ontológico, mas semântico”.
33

 Ora, 

ele mantém o monismo ao afirmar que a dualidade de atributos não produz uma dualidade de 

coisas ou substâncias. Por outro lado, mantém a distinção real dos atributos ao reconhecer 

uma dualidade. 

 Della Rocca e Deleuze destacam um aspecto do espinosismo frequentemente criticado, 

a saber: o fato de uma única substância poder conter uma pluralidade de atributos realmente 

distintos que representam todos simultaneamente a sua essência. Argumentam a favor de 

Espinosa a partir do fato de que é exatamente porque os atributos nada têm em comum entre 

si e são concebidos por si que um não pode negar o outro. Ora, o que é concebido por si não 

pode ser contraditório com algo conceitualmente independente do mesmo. Para haver 

contradição, seria necessário que ao menos um dos dois elementos considerados fosse 

                                                
31 Deleuze, 1968, pág. 21: “La substance s‟exprime, les attributes sont des expressions, l‟essence est exprimée”. 
32 Deleuze, 1968, pág. 40. 
33 Della Rocca, 1996, pág. 19: “The duality in Spinoza‟s parallelism is not one between distinct things but 

between distinct descriptions or ways of conceiving things. Thus, we might say that parallelism is not 

ontological but semantical in character”. 
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concebido pelo outro. Ou seja, como o pensamento não pode ser pensado em conjunto com a 

extensão, não há nada na extensão que possa negar a existência do pensamento, e nada que 

possa impedir que este exista na substância, e vice-versa. Dada a negação de qualquer 

interação entre o extenso e o pensante, um não pode impedir que o outro exista na substância. 

Neste sentido, a independência entre os dois garante a coexistência de ambos na substância 

absolutamente infinita.
34

 

Leibniz
35

 desenvolve melhor este argumento: escreve sobre a impossibilidade de 

provar a incompatibilidade de perfeições simples. Segundo seu argumento, perfeições são 

simples quando são absolutas e positivas e exprimem algo sem qualquer limite. Tais 

qualidades são inanalisáveis e indefiníveis em virtude de sua simplicidade. Isso é evidente. 

Por isso, o simples, por definição, não pode ser analisado, e por não poder ser analisado, 

tampouco pode ser definido, já que não possui “partes” pelas quais possa ser explicado. A 

partir disso, Leibniz conclui que “todas as perfeições são compatíveis entre si, isto é, podem 

estar em um mesmo sujeito”. O argumento se faz da seguinte maneira: “A e B são 

incompatíveis”, onde A e B são perfeições. Ora, esta proposição não pode ser demonstrada 

sem a resolução dos termos. Porém, sendo A e B perfeições que não podem ser analisadas, 

isto não pode ser feito. Logo, essa proposição não pode ser demonstrada. Logo, A e B são 

compatíveis. O ponto aqui é que não é possível provar a incompatibilidade da coexistência de 

perfeições em um mesmo sujeito.  

O mesmo argumento poderia ser usado por Espinosa para provar a coexistência dos 

atributos em uma mesma substância. Ele poderia aceitar que os atributos podem ser definidos 

da mesma forma como Leibniz definiu as perfeições acima, ou seja, como simples, absolutos, 

positivos e sem limites.  

                                                
34 Deleuze, 1968, pág.s 68-9. Della Rocca, 1996, pág. 149. 
35 Leibniz, “Que o ser sumamente perfeito existe”, novembro 1676. Leibniz escreve ainda neste texto: “Fiz ver 

esse raciocínio a Espinosa, quando estava de passagem em Haia, e ele o julgou sólido; pois, como ele o tinha 

antes contradito, coloquei-o por escrito e lhe fiz a leitura desta folha”. O encontro dos dois filósofos ocorreu 

também em novembro de 1676, ano em que a Ética já estava concluída e circulando (Nadler, 2010). 
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Ora, pela E1p10, “cada atributo da substância deve ser concebido por si”. E, pela 

definição de atributo (E1d4), o atributo é aquilo que o intelecto percebe como constituindo a 

essência da substância. Disso podemos concluir que o atributo é o que há de mais simples, 

conceitualmente, na substância. Ele não pode ser analisado visto que é concebido por si. O 

atributo de Espinosa é também absoluto, positivo e sem limite ou infinito em seu gênero: cada 

atributo de Deus exprime uma essência eterna e infinita. Aquilo que é eterno e infinito é algo 

de positivo, sem limite e absoluto enquanto expressa totalmente a sua própria natureza. 

Ou seja, não é possível provar a impossibilidade da coexistência de atributos simples 

em uma mesma substância. Não sendo possível provar a sua incompatibilidade, sua 

compatibilidade é possível. Dada a prova da existência de Deus, a coexistência da pluralidade 

dos atributos na substância é necessária. 

O que Leibniz argumenta acima pode ser demonstrado de forma mais coloquial. Para 

que duas coisas sejam ditas contraditórias, precisam ter algo de positivo em comum. Por 

exemplo: A e ¬A. Ou ainda: O conceito de círculo-quadrado; ou o triângulo com dois lados; a 

montanha sem vale; 2 + 2 = 5. Todos esses exemplos são de entes encontrados no mesmo 

“nível” ontológico, onde temos exemplos de formas geométricas, corpos no espaço e 

números, respectivamente. Não podemos achar uma contradição no “círculo-2” ou na 

“montanha sem número”. É isso o que ocorre com os atributos. Não tendo nada de positivo 

em comum – visto que ser um atributo não é algo de positivo, mas apenas uma caracterização 

de ser – não podem entrar em contradição um com o outro. 

Por fim, cabe observar que a simplicidade da substância tomará uma forma um tanto 

indesejável, visto que a substância de Espinosa é analisável em seus vários atributos. Sua 

simplicidade é ontológica e não conceitual. Sua indivisibilidade não corresponde à sua 

incapacidade de ser pensada como indivisível. Pensamos seus atributos por si e em si, de 

alguma forma “compomos” a substância. Ela não pode ser pensada como composta de 
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“partes” ou divisível em partes e seus atributos, de fato, não são “partes” da substância. No 

entanto, é desconfortável pensar em algo simples, que não pode sequer ser pensado como 

divisível e que é, mesmo assim, expresso por vários atributos. É preciso afirmar que a 

substância é conceitualmente composta. Como, para Espinosa, “existir em si” e “ser 

concebido por si” são expressões equipolentes e intercambiáveis, este problema ainda precisa 

de uma solução. 

 

Entre o subjetivismo e o realismo 

 Vimos que considerar o conceito de atributo de forma subjetiva, classificando os 

atributos como percepções distorcidas ou imperfeitas da substância, levanta problemas 

desagradáveis para a filosofia de Espinosa. Esta abordagem desconsidera a distinção real entre 

os atributos. Ora, os atributos são percebidos por si e, portanto, são realmente distintos. 

Porém, esta distinção real não precisa implicar que os atributos possuam uma realidade 

extramental. Ao identificar atributo e substância, criamos uma multiplicidade de substâncias 

que enfraquece o monismo substancial – tese fundamental do sistema espinosista. A 

substância infinitamente infinita se identifica com a totalidade dos atributos, e não apenas 

com este ou aquele. Ela é o conjunto de todos os seus atributos sempre e simultaneamente. 

Ora, como fora da substância e seus modos nada é dado (E1p4dem; E1p6cor; E1p15dem), o 

atributo não pode ser uma coisa ou um ente propriamente dito. Como eles não constituem 

entes, não podem existir fora do intelecto. De fato, Espinosa afirma que todo ente deve ser 

concebido sob algum atributo (E1p10esc e Carta 9). Ou seja, não existe nada na substância 

que não seja expresso por algum de seus atributos, de tal forma que é possível ter um 

conhecimento absoluto da substância através do conhecimento de seus atributos. O atributo é 

a forma pela qual a substância se expressa e, por isso, é a forma pela qual compreendemos a 

substância. É através do atributo que temos acesso à substância, por isso Espinosa coloca os 
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dois conceitos como intercambiáveis em algumas demonstrações. O atributo está sendo usado 

para explicar a natureza da substância. Esta apresentação da substância não se dá por uma 

deficiência do entendimento humano ou por uma falsa percepção do mundo, mas, antes, 

resulta da própria natureza da substância. Desta forma, percebemos que o intelecto presente 

na E1d4 percebe a essência da substância adequadamente. Assim, os atributos podem ser 

compreendidos como realmente distintos entre si sem, com isso, implicar uma multiplicidade 

de substâncias. 

 Acredito ser isso que Espinosa pretendia no E2p7esc, quando afirma que a substância 

pensante e a substância extensa são uma só e mesma substância. Temos uma única substância 

que pode ser qualificada, descrita, expressa, por atributos concebidos por si, cada qual 

expressa a natureza ou essência da mesma sob um certo ponto de vista.  

  

A definição de Deus 

Simon de Vries escreve a Espinosa (Carta 8), relatando que não ficou claro como é 

possível que dois atributos podem ser compreendidos como realmente distintos e, mesmo 

assim, não se segue que compõem duas substâncias distintas. 

Na Carta 9, de fevereiro de 1663, Espinosa responde a Simon de Vries, afirmando ter 

dado duas provas para poder dizer que uma substância (ou ente) possa ter mais de um 

atributo. Afirma: “Primeira: nada é mais evidente para nós do que todo ente que é concebido 

sob algum atributo, e quanto mais um ente tem realidade ou ser, tanto mais lhe devem ser 

atribuídos mais atributos. Conseqüentemente, um ente absolutamente infinito deve ser 

definido, etc.” Aqui, a compossibilidade dos atributos é explicada e justificada pela existência 

e definição do ente absolutamente infinito, ou seja, Deus. Esta mesma passagem também 

ilustra a sobreposição da definição de substância e de Deus. Ao afirmar que uma substância 

pode ter vários atributos, prova este fato recorrendo à definição de Deus. Ora, isso ocorre 
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porque a definição verdadeira de substância, aquela da qual podemos deduzir todas as suas 

propriedades é a definição de Deus, e não a E1d3. A segunda prova, que Espinosa considera 

“melhor” traz outra relação importante entre atributo e existência: “quanto mais atributos 

atribuo a um ente, tanto mais sou obrigado a atribuir-lhe existência, isto é, tanto mais o 

concebo verdadeiramente, o que seria inteiramente o contrário se tivesse forjado uma quimera 

ou algo similar”. Uma das coisas que ocorre aqui é uma aparente bi-implicação entre 

quantidade de atributo e grau de realidade (o inverso da E1p9 também é válido). O que 

Espinosa está mostrando aqui é exatamente o que venho buscando provar acima: não cabe 

perguntar como podemos ter vários atributos que expressam a essência da substância. A 

substância, sendo um ente absolutamente infinito que existe necessariamente, possui todos os 

atributos que expressam uma essência positiva ou realidade, possui todos os atributos que 

afirmam alguma existência. Logo, todo e qualquer atributo que expressa alguma realidade não 

pode deixar de existir, e não pode existir senão na própria substância. 

Como Espinosa não começou a Ética com Deus, como provavelmente acredita que 

deveria ou poderia ter feito, talvez para melhor convencer aqueles “que julgam as coisas 

confusamente e não se habituaram a conhecê-las por suas causas primeiras” (E1p8esc2), teve 

de começar com uma definição de substância que expressa apenas um aspecto de seu ser. Não 

que esta definição esteja errada, mas não é a definição mais própria, como a definição de 

Deus seria. Ora, começar pelas causas primeiras é começar por Deus, e a Ética não faz isso. 

Em outras obras, Espinosa explicitamente nos diz que devemos começar a filosofar a partir de 

Deus: TCI, §49: “... desde o começo se observará principalmente que devemos chegar o mais 

cedo possível ao conhecimento desse Ser [Perfeitíssimo]”. O Curto Tratado começa com 

Deus, com a definição a priori e a posteriori de Deus.  
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 Para Espinosa, uma boa definição deve exprimir a essência da coisa. Como 

consequência disso, deve ser possível deduzir de uma definição verdadeira todas as 

propriedades de uma coisa. No TRE, §95, Espinosa afirma:  

 
“Uma definição, para que seja dita perfeita, deverá explicar a essência íntima 

da coisa, cuidando-se que não usemos em seu lugar algumas propriedades. 
[...] o exemplo do círculo; o qual, se se define como uma figura cujas linhas 

traçadas do centro para a circunferência são iguais, ninguém deixará de ver 

que tal definição não explica de modo algum a essência do círculo, mas só 
uma propriedade sua. E ainda que, como disse, isto pouco importe quando se 

trata de figuras e outros seres de Razão, muito contudo significa no atinente 

a seres físicos e reais; a saber, porque as propriedades das coisas não se 
entendem enquanto se ignoram suas essências, pois, se deixarmos estas, 

necessariamente perverteremos a concatenação do intelecto, que deve 

reproduzir a concatenação da Natureza, e afastar-nos-emos totalmente do 

nosso escopo”. 

 

Já na Carta 60, temos: “A fim de saber qual idéia dentre várias idéias de uma coisa 

permitirá todas as propriedades do objeto de serem deduzidas, eu sigo esta única regra: a idéia 

ou definição da coisa deve expressar sua causa eficiente”. E, mais adiante: “Quando eu defino 

Deus como um Ser supremamente perfeito, como esta definição não expressa a causa 

eficiente (pois considero que uma causa eficiente pode ser tanto interna quanto externa), eu 

não poderei extrair daí todas as propriedades de Deus, como posso fazer quando defino Deus 

como o Ser, etc. (ver E1d6)”.
36

 Ora, como Deus é causa de si, sua definição vai incorporar sua 

causa eficiente ao incorporar sua própria essência. De sua definição verdadeira, podemos 

deduzir todas as suas propriedades. Como Deus é a única substância, a definição deste deve 

ser, necessariamente, a definição verdadeira de substância também. 

No Curto Tratado, I, ii, Espinosa afirma que “existir por si” é uma propriedade de 

Deus. Isto é a definição de substância apresentada na Ética. Ora, fica claro, aqui, o ponto que 

venho colocando: a definição dada de substância expressa apenas um aspecto da substância 

                                                
36 Carta 60: “In order that I may know which out of many ideas of a thing will enable all the properties of the 

object to be deduced, I follow this one rule: the idea or definition of the thing should express its efficient cause”; 

“When I define God as a supremely perfect Being, since this definition does not express the efficient cause (for I 

take it that an efficient cause can be internal as well as external), I shall not be able to extract therefrom all the 

properties of God, as I can do when I define God as a Being, etc. (see E1d6)”. 



 44 

realmente existente e não pode ser considerada a definição própria de substância por não ser a 

definição própria de Deus, a definição verdadeira da substância que, de fato, existe. A 

definição genérica é para Espinosa uma definição fraca e ruim que deve ser evitada. Foi 

colocada para que pudessem ser colocados os passos da prova da existência de Deus, a fim de 

convencer os incrédulos e aqueles que confundem as coisas por não filosofarem ou não 

seguirem a ordem das razões. Porém, como foi observado, para Espinosa, a definição própria 

de substância não é a E1d3, mas sim a definição de Deus apresentada na E1d6. 

A definição de substância (E1d3) é genérica enquanto a definição de Deus (E1d6) 

define uma essência particular. Ora, Espinosa afirma: “... a melhor conclusão se tirará de 

alguma essência particular afirmativa, ou seja, de uma verdadeira e legítima definição” (TCI, 

§92). Em última análise, a única definição correta de substância é a definição de Deus. Deus é 

a única substância que existe, a única substância que pode existir e a única substância que 

pode ser pensada como existente. A definição de substância como “aquilo que existe por si e é 

concebido por si” expressa apenas um aspecto da substância. Desta definição não podemos 

deduzir todas as suas propriedades. Já a partir da definição de Deus, podemos deduzir todas as 

propriedades de substância, da única substância possível, da única que pode ser pensada, da 

única que pode existir, da substância que consiste de todos os atributos que podem exprimir 

uma essência positiva, da substância que é expressa pelos atributos pensamento e extensão. 

Donagan observa que Simon de Vries poderia contestar Espinosa afirmando que “... 

nada pode ser definido como tendo mais atributos do que qualquer coisa pode ter”.
37

 Porém, o 

que venho buscando mostrar aqui é que isto é uma inversão da ordem dos fatores. Espinosa 

não precisa mostrar a compatibilidade dos atributos Substância e Extensão na substância 

única, uma vez provado que ela existe tal como existe necessariamente, e definida 

propriamente tal como fez: como um ente que possui todos os atributos positivos. Provada a 

                                                
37 Donagan, 1991, pág. 14. “… nothing can be defined as having more attributes than anything can have”. 
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existência desta substância, está concomitantemente provada a compossibilidade dos atributos 

na mesma. O resultado imediato é a compreensão da razão de que os atributos são de fato 

compossíveis na substância. 

Não é possível pensar a substância como não existente. A contradição é imediata – tal 

como um triângulo de dois lados. A existência da substância está contida na sua definição e é 

pensada toda vez que o conceito de substância é propriamente pensado. Adicionamos a 

existência da substância, seus múltiplos atributos, sem os quais não pode ser pensada. 

Atingimos, assim, a definição verdadeira da substância que é a definição de Deus, aquela de 

onde podemos deduzir todas as suas propriedades. A verdadeira definição de substância é a 

E1d6. Espinosa poderia ter mostrado a compossibilidade dos atributos na substância por meio 

de sua simplicidade, mas não precisava fazê-lo. Bastava a prova da existência divina e a 

exclusão da possibilidade da existência de qualquer outra substância possível. A 

compossibilidade dos atributos Pensamento e Extensão é provada, assim, nas provas da 

existência necessária de Deus na E1p11. 
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Essência dos modos finitos 

 

 

Certos conceitos perpassam por toda a história da filosofia e quase todo sistema 

filosófico. Poucos o fazem mais do que “essência” e “existência”. Em Espinosa, não 

encontramos uma posição clara sobre como esses conceitos devem ser entendidos. Apesar de 

pretender escrever a Ética segundo o método geométrico – de fato, segue a ordem de 

definições, axiomas, proposições e demonstrações com muito rigor – o conceito “essência” é 

usado livremente antes de sua definição ser oferecida na E2d2. Veremos que, no que diz 

respeito à “essência” e à “existência”, ele nos apresenta significados díspares ao longo da 

obra. Este fato, mais do que qualquer outro que já tenha me deparado até agora, dificulta 

muito uma leitura coerente da Ética. Buscarei mostrar os diferentes usos do conceito que 

aparecem explícitos e, às vezes, implícitos nos textos, e as consequências surgidas desses 

usos. 

Positivamente, a essência dos modos finitos é dita ser eterna; é identificada com o 

esforço (conatus) que cada coisa tem por perseverar no seu ser ou com a potência do ser; é 

aquilo que é definido, ou seja, é identificado com a definição própria da coisa; é chamada por 

vezes de “leis da natureza” da coisa; é chamada de perfeição e de realidade; e a essência da 

alma do homem, particularmente, é identificada com o intelecto; com a razão; com a parte da 

mente que age; com a parte da mente que possui as ideias adequadas; com a parte da mente 

que é livre e com a virtude humana. Negativamente, veremos que existe certa concepção da 

essência dos modos que não pode ser uma coisa singular; que não pode ser algo definido e 

determinado. A essência das coisas singulares não pode, tampouco, ser algo que existe como 

possibilidade, esperando a instanciação. E, por fim, não pode possuir em si mesmo ideias 

inadequadas, ou qualquer passividade. Esse grande leque de caracterizações da essência das 
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coisas, em geral, e do homem, em particular, só pode ser compreendido se aceitarmos uma 

ambiguidade da expressão “essência”. 

Veremos que a essência das coisas finitas, ou das coisas singulares, precisa ser 

concebida sob três formas: (1) aquilo que existe quando a coisa é dada, e que deixa de existir 

quando a coisa é retirada; (2) aquilo que existe enquanto ideia no intelecto infinito de Deus;
38

 

e (3) aquilo que existe contido no atributo infinito de Deus. Nos primeiros dois casos, ela 

existe como algo definido e determinado. A essência enquanto algo dado na duração só existe 

com a existência da própria coisa instanciada, existe como parte constituinte da coisa. A 

essência enquanto ideia contida no intelecto infinito de Deus é algo eterno que representa a 

coisa, contendo apenas suas propriedades intrínsecas. A essência da coisa considerada 

somente enquanto aquilo que está contido no atributo é algo bem diferente dos dois primeiros 

casos, não podendo ser coisa singular nem algo dado como definido e determinado.  

 

A essência formal como modo infinito  

Garrett
39

 oferece uma interpretação na qual a essência formal das coisas singulares é 

identificada com o modo infinito. Na sua interpretação, levanta vários pontos relevantes, e, 

negativamente, apresenta a essência formal de uma maneira que se aproxima daquilo que 

pretendo demonstrar no que diz respeito à essência contida no atributo. Porém, é difícil aceitar 

que Espinosa, um filósofo que define cuidadosamente seus termos e conceitos, tenha deixado 

de explicitar uma coisa tão básica com relação à essência formal das coisas singulares. Se, de 

fato, tais essências fossem um modo infinito, porque Espinosa não nos teria dito? Tal lapso 

parece um pouco demasiado para um filosofo com um rigor metodológico do tipo que 

encontramos em Espinosa. Acredito que o problema das essências precisa ser resolvido de 

                                                
38 Veremos, adiante, que aquilo que existe enquanto ideia no intelecto de Deus existe, também, sob outra forma, 

nas leis de movimento e repouso. 
39 Garrett, “The Essence of the Body and the Part of the Mind that is Eternal”. 
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outra forma; porém, parto de premissas semelhantes àquelas apresentadas por Garrett e, por 

isso, começo esta parte com a exposição de sua tese. 

 Podemos resumir o argumento de Garrett da seguinte forma: (1) Pela E1p4dem, só 

existem substâncias e modos. (2) Como só existe uma única substância, as essências formais 

das coisas singulares devem ser modos. (3) As essências formais das coisas singulares não 

podem ser modos finitos: elas não começam nem deixam de existir; eles não têm uma 

existência finita e determinada (elas não concordam com a E1p28). (4) Logo, as essências 

formais das coisas singulares devem ser modos infinitos (tal como apresentados na E1p21 e 

E1p22). Assim, conclui que as essências formais das coisas singulares são infinitas, eternas e 

imutáveis. Conclui sua tese com a seguinte afirmação:  

  

“... nós podemos inferir o que as essências formais das coisas singulares 

devem ser: elas são a modificação ou o aspecto onipresente do atributo que 

consiste na capacidade geral do atributo de acomodar – através das leis 
gerais de sua natureza – a existência atual da coisa singular daquela 

estrutura específica quando e onde a série das causas atuais finitas 

atualmente imporem isto”.
40

 

 

Ou seja, para Garrett, a essência formal das coisas singulares são modos infinitos de Deus, 

que são atualizados quando a cadeia causal das coisas finitas produzem sua existência.  

 A partir desta caracterização positiva das essências formais, Garrett analisa vários 

aspectos previamente estabelecidos com relação às mesmas, mostrando como ela está de 

acordo com aquilo que aparece na Ética. (a) Existe uma diferença entre a essência formal e a 

existência atualizada (ou existência na duração); (b) A essência formal da coisa singular não 

pressupõe nem implica sua existência atual, esta é dada pela cadeia infinita das causas. (c) 

Estabelece uma relação de um para um entre as essências formais no pensamento e as 

                                                
40 Garrett, ibidem, pág. 5: “... we can infer what the formal essence of a singular thing must be: it is the 

omnipresent modification or aspect of an attribute that consists in the attribute‟s general capacity to 

accommodate – through the general laws of its nature – the actual existence of a singular thing of the given 

specific structure whenever and wherever the series of actual finite causes should actually mandate it.” 
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essências formais na extensão; ambas são modos infinitos nos seus respectivos atributos. 

Assim, mantém o paralelismo. (d) As essências formais possuem uma realidade própria. (e) A 

essência formal das coisas singulares de alguma forma estabelece sua existência atual. 

 É preciso aceitar que as essências formais não podem ser modos finitos nem coisas 

singulares. O modo finito ou coisa singular se apresenta na E1p28 como algo finito e 

determinado. As coisas singulares também são definidas como coisas finitas e determinadas e 

ainda são ditas compostas e produtoras de efeitos (E2d7). Garrett rejeita a ideia de que 

essências formais possam ser modos finitos porque as essências formais não entram nem 

saem de existência, isto é, são eternas. Veremos, mais à frente, que existem outras razões para 

fazer esta afirmação. Além disso, devemos concordar com Garrett quando este afirma que as 

essências formais não são idênticas às coisas mesmas. Garrett faz essa distinção baseando-se 

na infinitude da primeira em oposição à finitude da segunda. Vou me basear na 

indeterminação da primeira em oposição à determinação da segunda. Veremos esta oposição 

cuidadosamente, mais adiante. 

 No que diz respeito à necessidade da essência formal ser ou bem substância ou bem 

modo, preciso discordar de Garrett. Por um lado, Espinosa afirma, algumas vezes, que só 

existem substâncias e modos
41

; por outro, trata, também, de atributos realmente distintos entre 

si, algo que deve ser pensado por si. Estes, como vimos anteriormente, não são idênticos à 

substância, apesar de expressarem sua essência. A substância se identifica com a totalidade 

dos atributos, mas não com este ou aquele isoladamente. Ora, os atributos não são nem 

substância nem modo; tampouco podem ser entes de razão inventados pelo intelecto. 

Igualmente, aquilo que existe contido no atributo de Deus, as essências formais, não podem 

ser identificadas com substância nem com modo, seja finito ou infinito. Da mesma forma que 

                                                
41 E1p4dem: “Tudo o que existe ou existe em si mesmo ou em outra coisa (pelo ax. 1), isto é (pelas def. 3 e 5), 

não existe nada, fora do intelecto, além das substâncias e suas afecções”.  
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podemos afirmar que os atributos possuem existência própria, também o afirmamos das 

essências ali contidas (apesar de não serem nem substância nem modo). 

 Garrett diferencia, entre essências formais, essências objetivas e essências atuais. 

Mantenho esta mesma distinção entre tipos de essências distintas, sendo as essências formais 

aquilo que existe contido no atributo de Deus, e não um modo infinito.  

A essência objetiva, apesar de ser mera representação da coisa, não deixa de existir 

realmente enquanto coisa dada. Ora, o que existe objetivamente, para Espinosa, existe 

enquanto coisa; da mesma forma que o seu ideato existe enquanto coisa, ambos são modos de 

atributos distintos. Logo, esta essência objetiva, que é eterna e está contida no modo infinito, é 

atualizada no tempo quando a coisa é dada. Ela também é dada enquanto parte do modo 

infinito. Porém, aquilo que é contido no atributo não é dado. A essência formal das coisas 

singulares apresenta-se ora enquanto contida no intelecto infinito de Deus –  ou seja, enquanto 

essência objetiva –, ora enquanto existente na duração, enquanto essência atual. Ambas são 

dadas e se adéquam perfeitamente com a definição de essência dada na E2d2. Entenderei algo 

como dado quando for colocado em existência enquanto modo, fazendo parte do modo 

infinito imediato ou da cadeia infinita de causas. A essência formal é aquilo que é instanciado 

em essência objetiva ou essência atual; a essência formal será dada em alguma destas formas, 

mas considerada em si – considerada somente enquanto contida no atributo, não pode ser 

considerada como algo dado. 

 

Coisas singulares 

A definição de coisa singular aparece na E2d7:  

 

“Por coisas singulares compreendo aquelas coisas que são finitas e que têm 

uma existência determinada. E se vários indivíduos contribuem para uma 

única ação, de maneira tal que sejam todos, em conjunto, a causa de um 
único efeito, considero-os todos, sob este aspecto, como uma única coisa 

singular”. 
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Primeiramente, são coisas finitas e determinadas. Ora, coisas finitas são coisas 

limitadas por outras de mesma natureza (E1d2). Determinação também significa limitação; 

algo é determinado na medida em que é limitado por uma outra coisa. Consequentemente, 

significa, além disso, número e diversidade. Gueroult trata dos conceitos de determinar e 

definir, afirmando: “Determinari, ou seja, concluído, limitado, por exemplo: „A existência [de 

nossa Alma] não pode se definir (definiri) por um tempo determinado (certo tempore) a não 

ser que ela envolva a existência atual do corpo” (E5p23esc). Definiri é, neste caso, sinônimo 

de terminari, que nós encontramos aqui sob a forma de determinari. Finis e terminus são 

equivalentes”. 
42

 Por isso, Espinosa afirma, na Carta 35, que Deus não pode ser concebido 

como determinado, mas somente como infinito, visto que não pode ser limitado.
43

 A 

determinação só se aplica aos modos finitos, às coisas singulares, ou às representações das 

mesmas (visto que a ideia verdadeira deve concordar com seu ideato, pelo E1a6).  

As coisas singulares são modos. “Modus” é definido nos dicionários como “1) Medida 

(de superfície), medida (agrária), medida, comprimento, altura, circunferência, dimensão. (...) 

4) Limite, têrmo, fim”. O conceito de modo por si só já envolve a noção de limitação e 

determinação. Remete a medidas de espaço, sendo algo com limites e que impõe limites.  

Espinosa, constantemente, define as coisas singulares, ou os modos finitos como 

aquilo que existe de forma definida e determinada. No E1p25cor, por exemplo, temos: “As 

coisas particulares nada mais são que afecções dos atributos de Deus, ou seja, modos pelos 

                                                
42 Gueroult, 1974, pág. 24, nota 17 : “Determinari, c‟est-à-dire, terminée, limitée, par exemple: „L‟existence [de 

notre Ame] ne peut se definir (definiri) par um temps determiné (certo tempore) qu‟en tant qu‟elle enveloppe 

l‟existence actuelle du corps” (Eth., V, Scolie de la Prop. 23). Definiri est, en l‟espèce, synonyme de terminari, 
que l‟on retrouve ici sous la forme de determinari. Finis et terminus sont équivalents.”  
43 Carta 35: “What properties must be possessed by a Being that includes necessary existence. (…) 3. It cannot 

be conceived as determinate, but only as infinite. For if the nature of that Being were determinate, and were also 

conceived as determinate, that nature would be conceived as not existing beyond those limits”. Sobre 

determinação, vale, também, notar a Carta 36: “… if the Being [God] is Thought, it cannot be conceived as 

determined in Thought, but only as undetermined …”, o mesmo é afirmado da Extensão. Em seguida, afirma: 

“And since „determinate‟ denotes nothing positive, but only the privation of existence of that same nature which 

is conceived as determinate, it follows that that whose definition affirms existence cannot be conceived as 

determinate”. Mais uma vez, na Carta 50 Espinosa afirma que determinação é negação. 
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quais os atributos de Deus exprimem-se de uma maneira definida e determinada” – minha 

ênfase. E, são, precisamente, estas coisas definidas e determinadas que causam outras coisas 

definidas e determinadas. Ora, as essências das coisas finitas não põem nem determinam a sua 

existência (E1p24cor
44

). É somente enquanto modo finito, enquanto algo definido e 

determinado, que Deus pode produzir outros modos finitos (pela E1p28
45

), ou seja, é somente 

por meio de outras coisas singulares que as coisas singulares são determinadas a existir e agir. 

Isso ocorre quando são dadas na cadeia infinita de causas, onde o conjunto de todos os modos 

finitos forma um complexo de causas que corresponde à totalidade das coisas existentes na 

duração. A ordem causal do universo se dá entre as coisas finitas no tempo. A cadeia causal 

tomada absolutamente é uma modificação da substância
46

 composta de várias outras 

modificações. Assim, o modo que corresponde à cadeia infinita das causas é algo que possui, 

em si, distinções e alteridade. Possui, em si, uma diversidade de coisas singulares interagindo 

causalmente umas com as outras.  

Os modos, além de serem coisas que existem em outro e só podem ser concebidas por 

meio deste outro, são coisas compostas de partes e são indivíduos que podem ser elementos 

compositores de outras coisas. A natureza, como um todo, é uma coisa singular, é um 

indivíduo; e a ideia deste indivíduo é também um indivíduo
47

. Assim, esta ideia é um 

composto de todas as outras ideias e contém em si infinitas ideias de infinitas coisas. Esta 

grande ideia é a ideia infinita de Deus ou o intelecto infinito de Deus. 

 

                                                
44 E1p24cor: “... não é sua [das coisas] essência que pode ser a causa de sua existência, nem de sua duração, mas 

apenas Deus ...”. 
45 E1p28: “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”. 
46 Considero a cadeia causal de todas as coisas um modo infinito mediato de Deus. Ora, o modo infinito mediato 

é chamado de “face total do universo” na Carta 64. A face total do universo nada mais é do que o conjunto de 

todas as coisas existentes que se relacionam causalmente entre si. Ver também nota 49. 
47 E2p13lema7esc: “... a natureza inteira é um só indivíduo, cujas partes, isto é, todos os corpos, variam de 

infinitas maneiras, sem qualquer mudança do indivíduo inteiro”. Dado o paralelismo, o mesmo vale para a 

natureza inteira expressa sob o atributo pensamento. 
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O atributo é simples e indivisível 

Cabe, agora, analisar a indivisibilidade dos atributos. Toda modificação é uma 

modificação de algum atributo. Enquanto consideramos o mundo através das modificações, 

observamos uma grande pluralidade de seres. Porém, os atributos divinos são simples, 

indivisíveis e imutáveis. Toda espécie de composição, alteridade e transformação diz respeito 

somente aos modos.  

Espinosa discursa, detalhadamente, sobre a natureza do infinito na Ética, e mais ainda 

nas Cartas. Na Carta 12, afirma que aquilo que é infinito por sua causa (ou seja, os modos 

infinitos) pode ser dividido em partes e considerado como finito através de um processo de 

abstração. Já aquilo que é infinito por sua própria natureza (ou seja, a substância e seus 

atributos) não pode jamais ser considerado como divisível, sequer por abstração. A abstração 

sobre os modos infinitos alcança os modos finitos nele contidos, o processo de abstração 

separa cada um dos modos contidos no modo infinito. Logo, podemos conceber, 

separadamente, cada uma das ideias presentes no intelecto infinito de Deus, mas não podemos 

conceber separadamente aquelas coisas enquanto contidas no atributo. Não podemos conceber 

as coisas que existem somente enquanto contidas nos atributos por um processo de abstração: 

nelas não há elementos que podem ser separados, sequer pelo pensamento.  

Ora, os atributos de Deus não possuem partes, pelas E1p12 e E1p13
48

. Espinosa 

desenvolve, novamente, a indivisibilidade da substância no E1p15esc: “Se a considerarmos, 

entretanto, tal como ela existe no intelecto e a concebermos enquanto substância, o que 

fazemos com mais dificuldade, então, como já demonstramos suficientemente, ela nos 

parecerá infinita, única e indivisível”. É a imaginação que concebe a substância e seus 

atributos como divisíveis. Ou seja, a compreensão adequada da substância mostra que esta é 

única e indivisível. É por um engano ou erro da mente que concebemos os atributos como 

                                                
48 E1p12: “Não se pode verdadeiramente conceber nenhum atributo de uma substância do qual se siga que tal 

substância pode ser dividida”. E1p13: “Uma substância absolutamente infinita é indivisível”. E, no E1p15esc: 

“... a substância corpórea, enquanto substância, não pode ser dividida”. 
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divisíveis e constituídos de partes. Se a essência contida no atributo fosse algo determinado, 

ou algo com limites, este poderia ser dividido nas essências que estão ali contidas e, portanto, 

possuiria partes. Mas isso vai contra a posição de Espinosa. 

No E1p20cor2, afirma que “Deus, ou dito de outra maneira, todos os atributos de Deus 

são imutáveis”. A transformação que ocorre na substância ou atributo com a produção dos 

modos não interfere na imutabilidade da substância. Apesar de os modos infinitos também 

possuírem certa constância (ver notas 46, 47 e 49), possuem, também, uma alteridade interna 

e variações surgidas das relações e interações de suas partes. Mas esta alteridade não pode 

existir dentro do atributo indivisível.  

 

A essência contida no atributo de Deus  

A primeira concepção de essência que será abordada aqui é a essência enquanto 

“aquilo que está contido nos atributos de Deus”, ou essência formal. Esta é a concepção mais 

abstrata de essência, aquela que parece fugir mais de qualquer concepção tradicional de 

essência que conhecemos. De alguma forma, ela se parece com um não-ser ou um não-ente, 

por ser indefinida e indeterminada. Por outro lado, ela é pura afirmação de ser, é algo positivo 

que não possui qualquer limite ou negação. Infelizmente, como Espinosa não elabora a sua 

concepção de essência sistematicamente nem extensamente, preciso ir um pouco além do 

texto nas observações que apresentarei a seguir. A forma de compreensão das essências 

enquanto aquilo que está contido nos atributos de Deus é alcançada mais facilmente por 

observações negativas do que positivas. Veremos tudo o que ela não pode ser, para depois 

tentar encontrar algo de positivo que elas são, de fato. 

 O primeiro ponto a ser notado provém da afirmação encontrada na E2p8, seu corolário 

e seu escólio. Na E2p8 temos:  
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“As idéias das coisas singulares não existentes, ou seja, dos modos não 

existentes, devem estar compreendidas na idéia infinita de Deus, da mesma 

maneira que as essências formais das coisas singulares, ou seja, dos modos, 
estão contidas nos atributos de Deus” – minha ênfase.  

 

A demonstração remete à E2p7 e ao seu escólio. Algumas coisas devem ser observadas com 

relação a esta proposição: (1) a distinção apresentada entre “as idéias das coisas que não 

existem” e “as essências formais das coisas singulares”; (2) a distinção entre “estar 

compreendido na idéia infinita de Deus”, ou, o que é o mesmo, no modo infinito que é o 

intelecto infinito de Deus
49

 e “estar contido nos atributos de Deus”; (3) a analogia feita entre 

cada um desses pares e a forma pela qual se relacionam. 

Ora, ideias são modos ou coisas singulares. Estas estão sempre contidas no intelecto 

infinito de Deus (que é um modo infinito imediato de Deus), visto que este possui em si 

objetivamente tudo aquilo que existe na realidade. Ou seja, todas as ideias de todas as coisas 

encontram-se no intelecto divino necessariamente e eternamente. Já as essências formais estão 

contidas no atributo, e não no modo infinito. Estar contido no atributo é uma relação 

completamente diferente de estar compreendido no modo infinito. A essência formal de um 

modo finito enquanto aquilo que está contido nos atributos de Deus não pode ser uma coisa 

singular, pois não se adéqua à definição de coisa singular (E2d7). A essência, considerada 

apenas como aquilo que está contido no atributo, não é algo finito, nem determinado, nem 

causa de qualquer coisa, nem composta de partes e nem componente de algum outro 

composto.  

Como vimos acima, o atributo, em oposição ao modo infinito, é único e indivisível. 

Não possui partes, não pode ser dividido, não pode sequer ser pensado como divisível
50

. O 

                                                
49 Na Carta 64, Espinosa apresenta em que consistem os modos infinitos imediatos e mediatos. “… of the first 

kind are: in the case of thought, absolutely infinite intellect; in the case of extension, motion and rest. An 

example of the second kind is the face of the whole universe, which, although varying in infinite ways, yet 

remains the same.” 
50 E1p12; E1p13 e E1p13esc e E1p13cor. Na Carta 12, afirma: “Só por brincadeira, para não dizer por 

insanidade, alguns consideram a substância extensa como composta de partes, isto é, em corpos realmente 
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seu conceito não pode ser formado por outros conceitos. Os atributos são ontológica e 

gnosiologicamente indivisíveis. Logo, aquilo que está contido no atributo de Deus não pode 

estar ali contido como um elemento menor de uma composição maior, não pode ser parte de 

algo nem possuir partes internas. Não pode existir ali como algo conceitualmente diferente do 

próprio atributo. As essências formais contidas no atributo não podem ser diferentes entre si 

nem diferentes do próprio atributo, pois não podem ser parte do mesmo. A essência formal se 

desfaz no atributo. Isso implica que as essências consideradas apenas como contidas nos 

atributos não podem ser pensadas por nós enquanto entes particulares, visto que não possuem 

propriedades que as individuem. Sabemos que elas estão ali contidas, pois isso faz parte da 

definição da essência da coisa dada (todas as coisas estão contidas em Deus), mas o simples 

existir contido no atributo não é o suficiente para uma individuação.
51

 

Aqui, fica clara a distinção entre as ideias das coisas não existentes e as essências 

formais das coisas não existentes contidas nos atributos. As primeiras estão compreendidas na 

ideia infinita de Deus, ou, o que é o mesmo, no intelecto infinito de Deus ou no modo infinito 

imediato. São elementos constitutivos de um todo maior. Existem ali como realidades 

objetivas, ou representações das coisas existentes. Podem existir independentemente da 

existência da coisa na duração, pois a ideia de Deus é eterna e compreende em si todas as 

ideias que existiram, existem e existirão na duração. Por estar fora do tempo, o que existe no 

intelecto infinito de Deus pode abranger todas as instâncias de seres dadas na duração de uma 

só vez. Enquanto a coisa não existe, ou seja, não é dada ou posta em existência na duração, 

suas essências também não existem, a não ser enquanto contidas no intelecto infinito de Deus. 

Já as essências formais das coisas estão contidas nos atributos de Deus de maneira indefinida 

                                                                                                                                                   
distintos”. Ver também CT, I, 2, onde Espinosa afirma que a divisão não pode existir na substância, mas que 

existe sempre e somente nos modos. 
51 Deleuze também considera as essências dos modos como coisas desprovidas de individualidade que não se 

distinguem do atributo. Mas Deleuze, aqui, está se referindo às essências enquanto ideias eternas. Afirma que a 

individuação provém da duração. Acredito que as ideias eternas possuem sim algum grau de individualidade e 

certamente se distinguem entre si e dos seus respectivos atributos. Ver Deleuze, pág. 177-180. Yakira faz uma 

distinção entre aquilo que existe na duração e aquilo que existe compreendido nos atributos de Deus. Sua 

distinção se faz entre algo individual e diferenciado e algo não-diferenciado. Ver Yakira, pág. 159. 
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e indeterminada, não são partes de um composto. Quando a coisa é dada na duração, quando é 

atualizada no tempo, a essência formal é dita essência atual. Quando a coisa é dada no 

intelecto divino, a essência formal é dita essência objetiva. A essência formal está presente 

nos modos, mas enquanto existe somente contida no atributo, existe sem limite e sem 

definição.  

No E2p8esc, temos: “No círculo está contida, portanto, uma infinidade de [pares de] 

retângulos iguais entre si. Não se pode, entretanto, dizer que qualquer deles exista a não ser à 

medida que o círculo existe, como tampouco se pode dizer que a idéia de qualquer desses 

[pares de] retângulos exista a não ser à medida que está compreendida na idéia de círculo”. 

Ou seja, nos atributos de Deus estão contidas as essências formais dos modos. Estão contidas, 

mas não existem a não ser que sejam traçadas. Uma vez traçadas, as linhas são como as 

modificações dos atributos existentes na duração. As ideias de quaisquer desses retângulos só 

existem à medida que estão compreendidas na ideia de círculo. As ideias das coisas singulares 

só existem à medida que estão compreendidas na ideia infinita de Deus. Deus tem sempre 

(fora do tempo, eternamente) todas as ideias possíveis de serem pensadas, assim como a ideia 

do círculo engloba em si a ideia de todos os retângulos que podem ser traçados. 

Espinosa não está aqui problematizando em que consiste a essência da coisa contida 

no atributo, mas sim como é possível pensar nas coisas que não existem no tempo. O foco da 

E2p8 é o que existe quando algo não se dá no tempo. Este ponto é simples: podemos pensar 

em todas as coisas, independente de estarem existindo agora no tempo ou não, pois todas as 

ideias existem no intelecto infinito de Deus eternamente.  

Do ponto de vista do atributo, não encontramos diferença entre aquilo que é dado no 

intelecto divino e aquilo que é dado no tempo. Os modos existem como dados de duas formas 

distintas: como realidade objetiva ou realidade atual. O que existe no atributo não pode ser 

concebido como algo dado. Aquilo que está contido no atributo está para o modo finito da 
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mesma maneira que o atributo está para o modo infinito, seja o imediato, seja o mediato. A 

relação é uma entre o indeterminado e o determinado, entre a causa e o efeito, entre o que 

vem primeiro e o que se segue, entre o simples e o composto. Ora, não existe primeiro entre 

eternidade e duração num sentido ontológico, pois o eterno não existe com relação ao tempo. 

O “antes” é pensado com relação à forma de se conceber as coisas: o antes e depois, 

encontrado entre a substância e seus modos é um antes/depois lógico, causal e 

epistemológico. Ou seja, é a ordem de causa e efeito e a forma de se conceber as coisas, a 

forma pela qual as coisas se apresentam para o intelecto. É a ordem que segue do mais potente 

para o menos potente. Isto porque não é possível pensar as coisas sem antes pensar em Deus. 

Não é possível pensar a duração sem, antes, pensar a eternidade. Esta é a forma própria de 

filosofar. O infinito é, ao mesmo tempo, a condição de existência do finito e aquilo que 

possibilita a compreensão do finito. 

 É desta forma que devemos compreender a imanência de Deus, e a sua onipresença. A 

existência de Deus (ou dos atributos) é pré-condição para a existência de todas as coisas; as 

essências formais são pré-condição para a existência das coisas dadas; a existência do 

intelecto de Deus é pré-condição para a existência da ideia da coisa. Todas as coisas existem 

em Deus; todas as coisas existem contidas nos atributos e todas as coisas possuem ideias que 

existem contidas no intelecto divino (dado o paralelismo estabelecido na E2p7 e E2p7esc).  

Assim, estar contido no atributo não é nada mais do que uma condição necessária de 

todas as existências: tudo existe em Deus (pela E1p15), ou seja, tudo existe nos atributos de 

Deus. Porém, as coisas que existem enquanto entidades particulares, coisas que podem ser 

contadas, pensadas isoladamente e definidas são modos dos atributos. São aqueles atributos 

transformados em outra coisa, ou modificados, em outro tipo de ser. Esta é a passagem de 

substância para modo, a transformação do uno em multiplicidade, do simples indivisível em 

alteridade. Os atributos não permitem alteridade. Por conseguinte, aquilo que existe somente 
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enquanto contido no atributo de Deus não existe com delimitações e propriedades próprias, 

existe enquanto pré-modificação. Se perdem, se desfazem, de alguma forma, no atributo.  

Como tudo que existe exprime a natureza de Deus, ou seja, exprime a sua essência de 

maneira definida e determinada, todas as coisas devem estar contidas em Deus, contidas em 

sua essência para poderem exprimir esta mesma essência. Esta é a relação entre substância e 

modo: o modo é aquilo que existe em outra coisa pela qual pode ser pensado (E1d5). Mas 

somente pode ser pensado uma vez transformada em modo. Antes da modificação da 

substância, as coisas existem em Deus, mas de maneira totalmente diferente da maneira de 

existir definida e determinada na duração ou no intelecto divino. Porém, é somente por 

existirem contidas em Deus “antes” de serem modificações de Deus que podemos dizer que 

Deus é causa dessas modificações. Ou, o que dá no mesmo, é por existirem enquanto 

modificação, por terem sido causadas por Deus, que todas as coisas devem existir contidas no 

atributo. Mas, como é evidente por si mesmo, antes de serem modificações não podem ser 

coisas singulares, ou coisas distintas entre si. Não podem ser definidas e determinadas. É 

exatamente essa a relação substância-modo, relação que caracteriza a causalidade imanente de 

Deus e que difere da relação parte-todo presente entre os modos infinitos e os modos finitos. 

Deus, enquanto atributo, é algo que se transforma, continuamente, em modos infinitos e 

modos finitos, algo que se transforma continuamente em todas as possibilidades que podem 

ser pensadas. As coisas transformadas são os modos, e é a partir destes que percebemos a 

alteridade e a complexidade do mundo. 

A essência formal é a própria realidade da coisa. Logo, ela existe sempre que a coisa 

for dada, na própria coisa dada, tanto no intelecto divino quanto na duração. Está como que 

desmanchada no próprio atributo, sem se diferenciar das outras essências nem tampouco do 

próprio atributo. O atributo como um todo se modifica nos modos infinitos; as essências 

contidas nos atributos se modificam em essências finitas, definidas e determinadas. 
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Considerar o atributo ou as essências ali contidas é pensar nas coisas antes de sua 

transformação em modo. A essência é dada quando a substância se modifica nesta ou naquela 

coisa singular. A substância só pode se modificar por conter em si a essência formal da coisa. 

No Apêndice da E1, Espinosa afirma: “... todas as coisas foram predeterminadas por Deus por 

sua natureza absoluta, ou seja, por sua infinita potência” – minha ênfase. É neste contexto de 

predeterminação que devemos entender a essência enquanto contida no atributo.  

Gueroult
52

 discorda deste tipo de interpretação, pois afirma que a ideia da essência 

deve concordar com a própria essência (visto que uma ideia deve concordar com o seu 

ideato). Argumenta que, se a essência formal for algo indeterminado, a ideia desta essência 

não pode concordar com ela. Mas o que venho afirmando é que a essência formal existe 

enquanto algo determinado, quando existe como ideia no intelecto infinito de Deus, e como 

essência dada na duração. A ideia da essência não deixa de concordar com a essência, só que 

ela concorda com a essência dada na coisa, e não com a essência enquanto aquilo que está 

contido no atributo. Gueroult, portanto, rejeita a noção de essência contida no atributo como 

algo que se desfaz dentro do atributo. Porém, observa que esta é a apresentação de essência 

sem existência presente no Curto Tratado. Aqui, Espinosa afirma:  

 

“Já que suas essências, sem suas existências, estão implicadas nas 

designações das coisas, portanto a Idéia da essência não pode ser 

considerada como algo separado; isso só pode ser feito quando se tem tanto 
existência quanto essência, porque então se tem um objeto, que antes não se 

tinha. Por exemplo, quando o muro é todo branco, não há isto ou aquilo 

nele, etc.”
53

  

 

Esta passagem mostra que Espinosa já estava pensando na impossibilidade de a essência da 

coisa existir sem sua existência, e que, enquanto contida no atributo, a essência não possui 

                                                
52 Gueroult, 1974, pág.s 98-102. 
53CT, II, 20: “Since their essence, without their existence, is implied in the designations of things, therefore the 

Idea of the essence cannot be regarded as something separate; this can only be done when there is both existence 

and essence, because then there is an object, which before was not. For example, when the whole wall is white, 

there is no this or that in, etc”. 



 61 

uma existência particular. A analogia da parede branca é muito ilustrativa: aquilo que está 

contido no atributo está como algo presente numa parede completamente branca. Todas as 

coisas desmancham-se e desaparecem na parede branca. As formas surgem no modo infinito, 

onde temos modos individuais que se diferem entre si. No modo infinito, encontramos formas 

e cores; na parede, encontramos formas determinadas e distintas entre si. 

Dessas observações, podemos concluir que a essência contida no atributo é algo que 

existe antes da determinação da coisa, ou seja, antes do atributo se modificar, antes de ser algo 

com limite, termo, fim. Ela não é, portanto, modo. Nos atributos, como vimos, não podemos 

conceber qualquer diferença, não podemos conceber individuação. Ora, todas as coisas 

existem contidas nos atributos de Deus, mas, enquanto contidas nos atributos, elas existem 

como indeterminadas e indefinidas. 

 

Essência dada 

Passarei, agora, à essência enquanto modo ou coisa dada, aquilo que é posto em 

existência na duração, mas que é, ao mesmo tempo, contido objetivamente no intelecto 

infinito de Deus. É curioso observar que a definição de essência só aparece na E2, porém, ao 

longo da E1, Espinosa usa este conceito livremente. Começaremos com esta definição:   

 

“Digo pertencer à essência de uma certa coisa aquilo que, se dado, a coisa é 

necessariamente posta e que, se retirado, a coisa é necessariamente retirada; 

em outras palavras, aquilo sem o qual a coisa não pode existir nem ser 
concebida e vice-versa, isto é, aquilo que sem a coisa não pode existir nem 

ser concebido” (E2d2).  

 

Ora, Espinosa estabelece, aqui, uma relação de bi-implicação entre a essência dada e a coisa 

posta, ou seja, entre a essência dada na duração e a coisa posta na duração. Essência, aqui, é 
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algo que existe na coisa e que só pode existir se e quando a coisa existir. A essência dada não 

possui existência separada da coisa, existe somente na própria coisa.
54

 

 Como vimos, a essência ganha existência determinada quando ela é dada como modo. 

É somente então que pode ser pensada como algo definido e determinado. Assim surge o 

modo finito ou a coisa singular – nesse, a essência existe sempre presente na coisa, 

inseparável dela. Apesar de existir sempre na coisa, a essência dada difere da coisa 

existente.
55

 No caso da mente, ela é o conjunto das ideias adequadas que fazem parte da 

existência da coisa, enquanto a existência de uma coisa singular é composta por ideias 

adequadas e inadequadas. A essência da mente sempre age, enquanto sua existência completa 

pode tanto agir quanto padecer; a existência possui afetos que são paixões e que são ações. 

Por isso, na existência completa da mente, aparece a flutuação do ânimo. Além disso, a 

existência da coisa só se apresenta na duração, enquanto sua essência é eterna, é a parte eterna 

da mente. A essência da mente é ainda o intelecto puro, a razão e a virtude humana, a 

existência contém, em si, a imaginação e a corrupção. A essência é a afirmação absoluta de 

sua potência, de sua perfeição, de sua realidade, sem qualquer negação. Encontramos negação 

somente no complexo essência + existência.  

  Podemos pensar as essências das coisas não existentes porque estas existem 

objetivamente no intelecto infinito de Deus, mas não porque existem contidas nos atributos de 

Deus. Elas estão contidas ali, assim como todas as outras coisas; contudo, não podem ser 

observadas ou concebidas, a não ser que a coisa seja dada, seja na duração, seja no intelecto 

infinito de Deus. Como tudo existe objetivamente no intelecto infinito de Deus, tudo pode ser 

compreendido e pensado por nós. Todavia, nosso acesso às coisas, nossa compreensão das 

                                                
54 Gueroult também defende uma leitura rigorosa desta definição. Afirma: “Il est indiqué par là, non seulment 

que la chose est inconcevable et impossible sans l‟essence, mais que l‟essence donne nécessairement la chose, et 

que, enfin, elle est elle-même inconcevable et impossible sans la chose ”. Gueroult, 1974, pág. 20. 
55 Infelizmente, essência, às vezes, é tratada de forma intercambiável com existência. Porém, a essência dos 

modos finitos é diferente de sua existência. Somente Deus possui uma essência que é igual a sua existência 

(E1p20). Ver nota 60. 
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coisas ocorre quando conhecemos aquilo que é dado na duração e que existe compreendido no 

intelecto infinito de Deus.  

 

Essência não é possibilidade 

 A noção de necessidade e possibilidade ganha, em Espinosa, um tratamento diferente 

daquele utilizado pela tradição. As coisas não são nunca possibilidades de um ponto de vista 

ontológico: as coisas são apenas chamadas de possíveis pela forma com que são 

compreendidas. Tudo existe necessariamente, e é pela necessidade da natureza divina que as 

coisas existem exatamente da maneira que existem (considerando todas as suas propriedades 

intrínsecas e extrínsecas, todas as propriedades que a definem e todas as relações que possuem 

com as demais coisas existentes). Não sobra espaço para realidades possíveis e contingentes. 

O E1p31esc afirma:  

 

“Não há, porém, nenhuma outra razão para se dizer que uma coisa é 

contingente, a não ser a deficiência de nosso entendimento. Com efeito, 

uma coisa sobre a qual não sabemos que a sua essência envolve contradição 
ou, então, sobre a qual sabemos muito bem que a sua essência não envolve 

nenhuma contradição, mas sobre cuja existência, entretanto, por nos escapar 

a ordem das causas, nada de certo podemos afirmar, essa coisa, repito, não 
pode nos parecer nem necessária nem impossível, e por isso dizemos que é 

ou contingente ou possível”. 

 

 Ora, “Deus, o intelecto de Deus e as coisas por ele compreendidas são uma única e 

mesma coisa” (E2p7esc). Ou seja, a substância, os modo infinitos e os modos finitos são uma 

e a mesma coisa. Toda a realidade, toda a existência, é, em última analise, um só e único ser. 

Tudo é Deus; Deus é o Todo
56

. Por isso, nada existe enquanto potência. Tudo existe 

simultaneamente: não existe um antes e depois com relação à “criação” das coisas. A essência 

de Deus e a sua existência são uma só e mesma coisa (E1p20). Isso pode ser notado na 

                                                
56 No Curto Tratado Espinosa usa esse vocabulário de Tudo e Todo ao se referir a Deus. Ele parece exprimir 

com mais ênfase a imanência divina e a unidade existente em toda a natureza. Ver CT, I, 2. 
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alteração do vocabulário de Espinosa, no qual “Deus criador” passa a ser “Natureza 

Naturante” e o mundo e as coisas são chamados de “Natureza Naturada” em vez de 

“criação”.
57

 O criador e a criação são como que duas faces de uma mesma moeda. 

 A essência de Deus e seu poder são, também, uma mesma coisa (E1p34). Logo, as 

coisas produzidas por Deus não diferem de Deus, ou de sua essência. Deus se transforma, mas 

não transfere ser. O mundo é uma constante transformação da natureza divina, uma constante 

modificação do ente infinitamente infinito. A concepção de causalidade transitiva não se 

aplica à relação entre Deus e o mundo, entre o “criador” e sua “criação”. A concepção de algo 

que não existe e passa a existir não é permitida na ontologia de Espinosa. Todas as coisas 

existem sempre, de alguma forma. Deus produz tudo aquilo que pode produzir (E1p35), não 

sobra nenhum possível que deixa de ser criado, ou seja, todos os possíveis são instanciados
58

. 

Podemos notar uma separação lógica e causal entre Deus e o mundo, visto que Deus é causa 

de todas as coisas. Notamos, também, uma separação epistemológica entre Deus e o mundo, 

pois concebemos um e o outro de maneiras distintas. Porém, tudo o que existe é, na realidade, 

a própria substância divina. 

 O fato de todas as coisas existirem em Deus e estarem, por assim dizer, “contidas” nos 

atributos significa que Deus se modificará em todas aquelas coisas que consideramos 

possíveis. As essências não instanciadas não existem enquanto modificação. Somente “após” 

a modificação de Deus em algo definido e determinado surgirá ali a essência da coisa. Ela 

difere da coisa, mas só existe na própria coisa. Ora, é um fato constatado que Deus se 

modificará em todos os seres existentes. Ele se modifica em todos os “possíveis” porque 

todos estão contidos nos seus atributos. Mas aquilo que se encontra contido no atributo não é 

um modo esperando ser colocado em existência, mas uma pré-modificação, a qual será posta 

                                                
57 Definições de “Natureza Naturante” e “Natureza Naturada” em E1p29esc. 
58 Espinosa argumenta que, se Deus não produzisse todos os possíveis, isso representaria uma fraqueza, uma 

falta de potência. Como Deus é onipotente, é o ser que pode tudo, isso não pode ser afirmado dele. Ver 

E1p17esc. 
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em existência enquanto modo quando a cadeia de causas assim determinar.
59

 Essência formal 

não é possibilidade: existe eterna e necessariamente. Existe contida no atributo de forma 

indefinida; existe, atualmente, na coisa dada na duração e, objetivamente, no intelecto infinito 

de Deus. 

Essas afirmações estão baseadas no determinismo explícito de Espinosa. Porém, fica 

uma impressão de que as essências formais podem ser consideradas potências, visto que não 

estão dadas e passam a existir em algum momento específico da duração. O que pretendo 

estabelecer aqui é, simplesmente, que, considerando a natureza como um todo, tudo existe 

eterna e necessariamente, e, portanto, nada existe enquanto potência. Só podemos pensar em 

possibilidade do ponto de vista da duração. 

 

Ideias adequadas e ideias inadequadas 

 A essência é um conjunto de ideias, ideias que existem na coisa da mesma maneira 

que existem em Deus. Este conjunto de ideias é eterno, é a parte eterna da mente. Esta 

essência difere da coisa por ser um conjunto menor de ideias do que a própria coisa, o 

conjunto das ideias adequadas, o conjunto das ideias que provêm, exclusivamente, da natureza 

que lhe é própria. A existência é o conjunto maior de propriedades que está, de modo 

contínuo, sendo determinada por causas externas, está em constante processo de mutação e 

deixa de existir quando deixa de possuir duração. A essência existe sempre enquanto ideia 

adequada no intelecto infinito de Deus. Ou seja, a mente, enquanto constituída de ideias 

adequadas, é uma parte do intelecto de Deus (pelo E2p43esc), e, portanto, é imutável.
60

  

                                                
59

 E2p3: “Existe necessariamente, em Deus, uma idéia tanto de sua essência quanto de tudo o que 

necessariamente se segue dessa essência”. E2p7cor: “... a potência de pensar de Deus é igual à sua potência atual 

de agir. Isto é, tudo o que se segue, formalmente, da natureza infinita de Deus segue-se, objetivamente, em Deus, 

na mesma ordem e segundo a mesma conexão, da idéia de Deus”. 
60

 Na E3p9dem, temos: “A essência da mente é constituída de idéias adequadas e de idéias inadequadas (pela 

E3p3)”. Ora, isso é um erro. A essência da mente não pode possuir ideias inadequadas, estas estão contidas na 

existência completa da coisa, e não na sua essência. Espinosa, às vezes, usa o termo essência como 

intercambiável com a existência da coisa. Mas, se quisermos tratar o caso com rigor, não é possível afirmar que a 
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 As ideias inadequadas existem na mente, fazem parte da existência da mente. Mas elas 

são formadas por coisas provindas da mente e de coisas externas; são causadas pela natureza 

do homem em conjunto com outras coisas existentes na cadeia infinita de causas. Assim, 

essas ideias estão em Deus somente enquanto ele concebe a natureza humana em conjunto 

com outras coisas, e não enquanto concebe somente a nossa mente.
61

 Tais ideias, ao se 

separarem da nossa natureza ou essência, deixam de fazer parte do nosso ser. Isso ocorre na 

morte, quando nossa essência separa-se de todas as coisas provindas de causas externas. 

 Espinosa afirma, explicitamente, que a mente é composta e não simples (E2p15). 

Sendo o conjunto de ideias adequadas e inadequadas, sendo determinada por si e por outras 

coisas externas a ela, deixa de existir quando deixa de ser afetada por causas externas, ou seja, 

quando deixa de existir na duração. Perde algumas de suas partes, as partes que são 

produzidas por causas externas. A essência, sendo somente o conjunto de ideias adequadas, 

não perde parte alguma ao deixar de existir na duração, mantendo, assim, o seu ser íntegro na 

ideia infinita de Deus, após a destruição da existência da coisa na duração.  

 No E2p44cor, temos: “É da natureza da razão considerar as coisas não como 

contingentes, mas como necessárias”. E, no E2p44cor2: “É da natureza da razão perceber as 

coisas sob uma certa perspectiva de eternidade”. Ora, a razão percebe as coisas 

adequadamente, logo, as coisas são necessárias e possuem uma certa perspectiva de 

eternidade. Porém, como as coisas que existem na duração são finitas e temporais (visto que 

chega um momento em que são destruídas), e não eternas, esta perspectiva de eternidade 

                                                                                                                                                   
essência da mente possui ideias inadequadas. Esta proposição utiliza a E3p3, na demonstração desta, temos: “O 

que, primeiramente, constitui a essência da mente não é senão a idéia de um corpo existente em ato (pelas prop. 

11 e 13 da P.2).” A E2p11, por sua vez, afirma: “O que, primeiramente, constitui o ser atual da mente humana 

não é senão a idéia de uma coisa singular existente em ato”, e na E2p13 afirma: “O objeto da idéia que constitui 

a mente humana é o corpo, ou seja, um modo definido da extensão, existente em ato ...”. Ora, a E3p9 e a E3p3 

não utilizam “essência da mente”, mas sim “ser atual da mente” e “mente”. Acredito que o que Espinosa 

pretende afirmar, na E3p3, é que a existência da mente é a ideia de um corpo existente em ato, e não sua 

essência. Outro caso similar aparece na explicação da Definição Geral dos Afetos (E3).  
61 E3p1dem. 
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contida nas coisas refere-se, exclusivamente, àquilo que não pode ser destruído, corresponde a 

uma parte da existência completa da coisa. Esta parte é aquilo que permanece após a morte. 

 Voltando à concepção de essência enquanto parte de algo maior, temos o E2p11cor, 

onde a mente humana é dita ser parte do intelecto infinito de Deus. Aqui, Espinosa afirma que 

toda a existência da mente está contida no intelecto infinito de Deus. Isso é evidente, visto que 

o intelecto de Deus é formado por todas as ideias de todas as coisas existentes. Surge, 

também, aqui, a separação entre as ideias adequadas e as inadequadas, entre as ideias 

produzidas somente pela natureza da mente e as ideias produzidas pela essência da mente 

humana em conjunto com a ideia de outras coisas. Do ponto de vista do intelecto de Deus, 

todas estas ideias serão adequadas, pois ele compreende em si a ideia das demais coisas que 

compõem tal ideia inadequada em nós; do ponto de vista de nosso ser, somente serão 

adequadas aquelas ideias compreendidas exclusivamente pela nossa essência. E, pela E2p34, 

temos: “Toda idéia que é, em nós, absoluta, ou seja, adequada e perfeita, é verdadeira”. Esta 

ideia, pela demonstração da mesma proposição, constitui a essência de nossa mente. O que 

existe em nós absolutamente existe em nós independente das causas externas e, por isso, 

compõe a nossa essência. Trata-se daquelas coisas que são intrínsecas à nossa natureza. Uma 

ideia, referida apenas à nossa essência, não pode ser inadequada.  

 Com isso, podemos entender em que sentido é possível afirmar que a essência do 

homem é aquilo que ele possui de mais fundamental. Ora, enquanto conjunto de ideias 

adequadas, a essência da coisa singular perpassa por toda a sua existência. Todas as ideias e 

todos os afetos do homem envolvem, ao menos em parte, a sua essência. A existência é 

composta de ideias formadas pela essência, por si só, e pela essência somada a outras coisas. 

Logo, não existe uma ideia no homem que não envolva e não seja produzida pela sua 

essência. Todas as nossas partes, todas as ideias que formam o ser da nossa mente, envolvem 

nossa essência. Todas as propriedades, tudo aquilo que pode ser predicado da mente humana 
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envolve a sua essência enquanto aquilo que é constituído, exclusivamente, por ideias 

adequadas. Não podemos pensar em nada que está presente na existência, sem pensar ao 

mesmo tempo na essência. 

 

Ações e Paixões 

 A relação entre causa adequada e causa inadequada parte da relação entre ideia 

adequada e ideia inadequada. A causa adequada é definida como aquilo que produz um efeito 

que é percebido, exclusivamente, por ela mesma; a inadequada, por sua vez, produz um efeito 

que precisa de outra coisa para poder ser compreendido clara e distintamente (E3d1). Algo é 

causa inadequada ou parcial exatamente quando produz apenas uma parte do efeito, ou seja, 

quando produz um efeito em conjunto com outras coisas. A partir destas definições, Espinosa 

define as ações e as paixões humanas. Pela E3d2 sabemos que a ação do homem é 

consequência de suas ideias adequadas, enquanto as paixões são conseqüência de suas ideias 

inadequadas, são produzidas no homem, em sua existência, por meio de uma colaboração 

entre a sua essência e outras coisas existentes fora de sua essência. Ora, agimos quando somos 

causa adequada de algo, e padecemos quando possuímos algo do qual somos causa parcial. O 

que sucede, em nós, enquanto padecemos, sucede na nossa existência completa, e não na 

nossa essência. Pela E3p3, as ações da mente são causadas somente pelas ideias adequadas. 

Logo, as ações da mente provêm de sua essência e não de sua existência completa. 

O homem é um conjunto de várias coisas singulares. Ao produzir um efeito em 

conjunto com uma causa externa, torna-se uma coisa singular em conjunto com a mesma (pela 

E2d7). Quando isso ocorre, o homem deve ser considerado como uma coisa singular do tipo 

essência + coisa(s) externa(s). Ora, o homem está constantemente sendo afetado. O afeto é 

algo produzido na existência do homem pela sua essência existente somada a outra(s) coisa(s) 

singular(es). Em cada afeto, produz, em si mesmo, um efeito onde sua essência não é a causa 
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única. Como o homem está sempre sendo afetado, sua essência existente está sempre somada 

a outras coisas singulares. Ao ligar-se e desligar-se dessas coisas singulares, produz afetos em 

sua existência. Sua existência está, assim, em constante processo de transformação. Sua 

essência, no entanto, não é modificada por causas externas; permanece a mesma, é imutável.
62

 

  

 No E4cap2apêndice, Espinosa afirma:  

 

 “Os desejos que se seguem de nossa natureza, de maneira tal que podem ser 

compreendidos exclusivamente por meio dela, são os que estão relacionados à 

mente, à medida que esta é concebida como consistindo de idéias adequadas. 
Quanto aos outros desejos não estão relacionados à mente senão à medida que 

esta concebe inadequadamente as coisas. A força e a expansão desses desejos 

devem ser definidas não pela potência humana, mas pela potência das coisas 

que estão fora de nós. Por isso, os primeiros desejos são, apropriadamente, 
chamados de ações, enquanto os segundos são chamados de paixões; pois os 

primeiros indicam, sempre, a nossa potência, enquanto os segundos indicam, 

ao contrário, a nossa impotência e um conhecimento mutilado”. 

 

 Ou seja, os desejos causados, exclusivamente, pela nossa essência são chamados de 

ações, enquanto os desejos causados pelas ideias inadequadas, pelas ideias produzidas e, 

também pelas coisas externas à nossa essência são chamados de paixões. As ações, sendo 

causadas pela nossa essência, são afirmações de nossa potência, enquanto aquelas coisas que 

envolvem o mundo externo afirmam também nossa impotência, expressam a supressão de 

nossa potência pela potência das coisas externas. 

 Ora, a definição de uma coisa qualquer afirma a sua essência, não a nega. Ela põe a 

sua essência, não a retira (E3p4dem). Logo, a essência da mente não possui paixões, visto que 

estas só estão na mente enquanto ela tem algo que envolve negação (E3p3esc). A essência, 

por si só, não envolve negação, não padece. A essência da mente, ou o conjunto de ideias 

                                                
62 E4pref: “... quando digo que alguém passa de uma perfeição menor para uma maior, ou faz a passagem 

contrária, não quero dizer que de uma essência ou forma se transforme em outra (com efeito, um cavalo, por 

exemplo, aniquila-se, quer se transforme em homem, quer em inseto). Quero dizer, em vez disso, que é a sua 

potência de agir, enquanto compreendida como sua própria natureza, que nós concebemos como tendo 

aumentado ou diminuído”. Apesar do exemplo de essência usado ser de um universal, esta passagem ilustra bem 

o ponto sugerido acima. 



 70 

adequadas que a mente possui, é aquilo que age; a mente completa (essência + propriedades 

extrínsecas), ou o conjunto de ideias completo possuído pela existência da mente na duração 

pode tanto agir quanto padecer. 

 Pelo E3p11esc, sabemos que a mente pode padecer grandes mudanças, mudando seu 

grau de perfeição à medida que é afetada de paixões. No entanto, a essência não pode 

aumentar ou diminuir em grau de perfeição, visto que ela é imutável. Ela não se altera pelos 

afetos. Somente a mente existente em ato pode mudar seu grau de perfeição. Aumentando seu 

grau de perfeição, aumenta a sua parte que corresponde à sua essência, ou melhor, aumenta a 

proporção da essência com relação à existência. A essência é menos refreada pela potência 

das coisas externas e, portanto, afirma-se com uma força maior. 

 Ora, a nossa mente age à medida que tem ideias adequadas, e age tanto mais quanto 

maior for o número de ideias adequadas possuídas por ela (E3p1 e E3p1cor). Isso implica que 

é a razão humana que determina sua ação: o homem age ao seguir aquilo que é afirmado pela 

razão (E4p35dem), pela parte racional da mente, pelo intelecto enquanto concebe as coisas 

adequadamente (e não pelo intelecto enquanto esse erra ou se engana). As ações da mente são 

produzidas por sua essência pura, essência esta que é o próprio conjunto de ideias adequadas 

possuídas pela mente. O poder da mente é tanto maior quanto maior for o número de ideias 

adequadas por ela possuída. Logo, o poder da mente é tanto maior quanto maior for a parte 

racional, quanto mais desenvolvido for o seu intelecto. 

 

Conatus 

 Outro aspecto da essência é o conatus, ou a força pela qual cada coisa afirma sua 

existência. Na E3p7, temos: “O esforço pelo qual cada coisa se esforça por perseverar em seu 

ser [conatus] nada mais é do que a sua essência atual”. Esse esforço é o poder da coisa de 

manter a sua existência ou o princípio de preservação de cada coisa existente. 
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 Pela E3p9, notamos que tanto a essência quanto a existência de uma dada coisa devem 

possuir um conatus próprio. Esse esforço, no que diz respeito à existência da coisa, deve ser 

entendido como um princípio de preservação das leis internas que mantém a coisa na duração. 

Quando o conatus de um certo indivíduo for superado por causas externas contrárias à sua 

natureza, ocorrerá a destruição das leis internas que definem aquele indivíduo – no caso do 

homem, teremos a sua morte. Esse esforço, no que diz respeito à existência da coisa, pode 

aumentar ou diminuir com o aumento ou diminuição da potência das causas externas com 

relação à potência de nossa essência. O esforço, no que diz respeito exclusivamente à 

essência, não pode nem aumentar nem diminuir, pois a essência não pode sofrer alterações.  

 A impotência do homem resulta da superação do conatus pelas forças ou potências das 

causas externas a ele que o afetam com poder contrário à sua natureza. Quando isso ocorre, 

temos afetos que são paixões, afetos que diminuem nosso poder de agir. Quando o conatus se 

impõe sobre as causas externas, agimos e aumentamos nossa potência.  

 O poder da mente diminui quanto mais ideias inadequadas existem que anulam as 

ideias adequadas que possui. Quanto mais afetos externos que contrariam a nossa essência, 

menos ideias adequadas possuímos, mais passivos somos e menos de nossa existência pode 

ser explicada pela nossa essência. 

 Aquelas paixões que são afetos que diminuem a nossa potência, e que são 

consequência de nossas ideias inadequadas, só podem existir na existência da coisa na 

duração. A essência só possui os afetos ativos que afirmam e aumentam a potência da coisa na 

duração. É em função deste conflito entre as forças internas e externas (as forças da essência e 

as forças provindas de causas externas) que podemos ter flutuações do ânimo, onde o homem 

parece estar sendo levado por forças opostas em direções distintas. É porque a existência do 

indivíduo é maior do que a sua essência que podemos possuir contradições internas. Ora, na 
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essência não podemos encontrar contradição alguma, visto que ela é pura afirmação de ser e é 

constituída, exclusivamente, por ideias adequadas. 

 

Perfeição, potência, liberdade e virtude 

 Estes quatro conceitos possuem uma relação íntima uns com os outros, e expressam 

todos, de alguma forma, a essência do homem. Todos estão diretamente ligados à razão e às 

ideias adequadas. Somos mais perfeitos quando possuímos um número maior de ideias 

adequadas. Quanto mais ideias adequadas encontradas na mente, mais potente é esta mente. 

Finalmente, a virtude e a liberdade são a própria vida do homem guiado pela razão.  

 A perfeição de algo é a sua própria realidade ou essência.
63

 No E4pref, Espinosa 

estabelece uma relação entre a essência, a perfeição e a potência das coisas em geral e do 

homem em particular. Ora, a perfeição e a imperfeição de uma coisa qualquer indicam a 

potência ou impotência da coisa. Uma coisa é tanto mais perfeita quanto mais realidade ela 

afirma; a sua imperfeição provém de alguma negação, ou seja, de alguma impotência da coisa 

de afirmar sua própria essência. Assim, quando o homem aumenta ou diminui sua potência, o 

que ocorre é uma afirmação maior ou menor de sua essência ou realidade, o que equivale a 

uma perfeição maior ou menor. 

 Como vimos acima, a essência da mente é o conjunto de ideias adequadas que esta 

possui. E, consequentemente, a mente age quando é guiada somente por ideias adequadas. A 

potência da mente, o seu poder de agir, é definido pelas ideias adequadas que esta possui. 

Como vimos, também, as ideias adequadas compõem a parte da mente que é eterna, logo, esta 

essência que determina a sua potência é a sua essência eterna contida no intelecto infinito de 

Deus. 

                                                
63 E2d6, E3definição geral dos afetos, E4pref. 
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 O homem passa de uma perfeição maior para uma menor, e vice versa. Sua potência 

pode tanto aumentar quanto diminuir. Isso ocorre quando uma maior ou menor parte de sua 

existência é guiada pelo intelecto e pela razão, quando uma maior ou menor parte de sua 

existência é afirmada pelas ideias adequadas que este possui. Quando o homem é guiado pela 

razão ele é mais ativo, sendo mais passivo quando está sendo guiado pela imaginação, pelas 

causas externas à sua essência. A passividade do homem é diretamente proporcional ao 

tamanho do conjunto de ideias inadequadas possuídas por este. Seu poder de agir é 

diretamente proporcional ao conjunto de ideias adequadas.
 64

 

 A servidão humana é a sua impotência diante das causas externas do mundo à sua 

volta. Ela representa a passividade do homem, o homem guiado por ideias confusas, o homem 

que é levado pelas paixões e não é capaz de controlar suas ações pelos ditames da razão. A 

liberdade, por sua vez, será definida pela sua capacidade de agir de acordo com sua própria 

essência;
65

 a liberdade do homem é a sua capacidade de agir de acordo com a razão. A 

liberdade é a potência do homem de agir impondo-se sobre as causas externas à sua natureza. 

Assim, o homem é tanto mais livre quanto mais dotado de ideias adequadas, e tanto mais 

escravo quanto mais ideias inadequadas possuir.
66

 

 Com isso, chegamos à virtude do homem. Ora, virtude é definida (E4d8) como a 

potência ou essência mesma do homem. O homem é, por isso, tanto mais virtuoso quanto 

mais for capaz de agir de acordo com a razão, quanto mais coisas conhecer adequadamente.
67

  

 Já observamos, também, que Espinosa estabelece a ordem própria da filosofia, a 

ordem própria do conhecimento verdadeiro, partindo, primeiro, de Deus, e seguindo do 

conhecimento deste para o conhecimento das demais coisas existentes. Por isso, a máxima 

                                                
64 Ver E5p40, E5p40cor, E3p1, E5p20esc. 
65 Ver E1d7. 
66 Ver E4prefácio, E4p68dem, E4p66esc, E4p73esc, E4p50. 
67 Ver E4p37esc. 
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virtude humana é determinada pelo conhecimento de Deus.
68

 A busca da virtude e da 

liberdade devem ser feitas por meio da busca pelo conhecimento e a procura das verdades. É 

por isso que o sábio, ao dedicar sua vida à razão e ao conhecimento de Deus, está, ao mesmo 

tempo, seguindo o caminho que leva à virtude e à liberdade humana.  

 

A eternidade da coisa singular  

 A tese da eternidade da mente humana é uma das mais difíceis da Ética. Foi uma das 

teses mais polêmicas e mais criticadas durante a vida de Espinosa por contrariar as posições 

filosóficas e religiosas vigentes na Holanda do século XVII. A eternidade da mente, em 

Espinosa, era considerada sutil demais para corresponder às exigências morais impostas 

naquela época. Para os estudiosos de Espinosa, por outro lado, as passagens que dizem 

respeito à eternidade da mente parecem fortes demais, de forma que parecem ameaçar o 

paralelismo estabelecido na E2. O que proponho é a tese de que a eternidade da mente é a 

própria essência da mente, que possui na extensão o correlato que é a própria essência do 

corpo. Com isso, pretendo mostrar que a parte eterna da mente não vai contra a teoria das 

essências apresentada acima, nem contra o paralelismo.
69

 

 No E5p20esc, Espinosa fala que vai passar “àquilo que se refere à duração da mente, 

considerada sem relação com o corpo”.
70

 Essa afirmação deixa uma impressão de que existe 

algo no atributo pensamento que não possui um correspondente na extensão. Ou seja, que 

existe algo na mente que não possui um corpo correspondente. No entanto, isso é um 

equívoco. Aquilo que permanece após a morte do corpo é a essência da mente, é o conjunto 

de ideias adequadas contido na mente. Sendo a mente a ideia do corpo, a parte eterna da 

                                                
68 Ver E4p23. 
69 Outros que mantém o paralelismo na eternidade da mente: Garber: “A Free Man Thinks of Nothing Less than 

of Death”, pág. 8, nota 6; Nadler, 2002; Gueroult, 1974, pág. 93, afirma: “Si, em effet, les idées et leurs objets 

sont une seule et même chose sous des attributs différents, les premières seront nécessairement éternelles ou 

temporelles selon que les seconds le seront ». 
70 O termo “duração”, aqui, não pode ser tomado em um sentido literal. O que se seguirá é uma análise da parte 

eterna da mente. O que é eterno não dura, não possui nenhuma relação com a duração (E1d8). Logo, o termo 

“duração” aparece, aqui, somente com uma função ilustrativa de que algo permanece após a morte. 
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mente é correspondente à parte eterna do corpo. Como a parte eterna da mente é a 

representação da essência do corpo, é necessário que a essência do corpo também seja algo 

eterno.  

 Isso também é evidente por si mesmo, visto que uma essência qualquer deve ser 

sempre eterna, imutável e não pode ser destruída por ser simples afirmação de ser. Ora, o que 

é destruído (seja do corpo, seja da mente) indica algo que ocorre no tempo. A destruição é 

uma mudança ou alteração e mudanças só podem ocorrer no tempo
71

. Logo, o que é destruído 

na existência não afeta aquilo que é eterno. 

 Vimos, acima, em que consiste a essência da mente. Já essência do corpo pode ser 

compreendida como uma certa proporção de movimento e repouso, que mantém suas partes 

ligadas umas às outras numa relação fixa (ver E2p13lema3a2def
72

).
73

 Se pensarmos nessa 

proporção como uma lei existente entre suas partes, podemos concebê-la como eterna e 

sempre presente no modo infinito imediato da extensão constituído pelas leis de movimento e 

repouso, da mesma forma que a essência objetiva está sempre presente no intelecto infinito de 

Deus. Espinosa, às vezes, trata da essência da mente também como um conjunto de leis, ou as 

leis da própria natureza de uma dada coisa.
74

 Podemos fazer uma correlação entre a essência 

da mente enquanto leis de sua própria natureza e a essência do corpo enquanto ratio 

(proporção) de movimento e repouso. A morte do corpo ocorre quando “suas partes se 

dispõem de uma maneira tal que adquirem, entre si, outra proporção entre movimento e 

repouso” (E4p39esc). As leis que regem o composto essência + existência desfazem-se com a 

                                                
71 Garber faz a mesma afirmação, pág. 2. 
72 Aqui, Espinosa determina aquilo que faz de um corpo composto um indivíduo. Ora, aquilo que faz de uma 
certa coisa um indivíduo é a relação fixa entre as suas partes. No CTpref, Espinosa trata da essência do corpo 

como uma proporção fixa, como por exemplo, de 1 para 3, que se mantém apesar das mudanças que a coisa pode 

sofrer. 
73 Nadler defende uma tese da eternidade da essência do corpo. Afirma: “But every human body – in fact, every 

existing body of any type – also has an aspect sub specie aeternitatis, „under a form of eternity.‟ There is an 

essence of that body in its extensional being, an extended nature abstracted from its temporal duration. (...) its 

essence would be a type of formulaic mathematical or dimensional mapping of that body that identifies it as the 

particular parcel of extension that it is.” Ver Nadler, 2002, pág. 230. 
74 Ver E4d8; E4p2 e E4p2dem; E4p18esc.  
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morte do ser, mas as leis internas que expressam a natureza de alguma coisa – seja ela ideia 

ou corpo – não se desfazem nunca e existem, eternamente, em Deus, enquanto ele exprime a 

nossa natureza ou essência. 

 O fato de Espinosa afirmar que tratará daquilo que existe sem relação com o corpo 

(E5p20esc) tampouco diminui a força do que foi dito acima. A ideia da ideia é uma e a mesma 

coisa que a própria ideia, mas pensada sem relação com o seu objeto. Ou seja, 

ontologicamente, temos um mesmo ser, mas cada um é pensado de forma distinta, ora com 

relação ao objeto, ora independente do mesmo
75

. A distinção entre ideia verdadeira e ideia 

adequada também se dá pela relação da primeira com seu objeto. A ideia verdadeira é 

definida como aquilo que concorda com o seu ideato (E1a6); já a ideia adequada é aquilo que 

“enquanto considerada em si mesmo, sem relação com o objeto, tem todas as propriedades ou 

denominações intrínsecas de uma idéia verdadeira” (E2d4). Ontologicamente, temos uma só e 

mesma ideia, mas uma é pensada com relação ao seu objeto, e a outra é considerada 

intrinsecamente. O fato de a ideia ser pensada sem relação com o seu objeto não muda o ser 

da ideia. O mesmo pode ser dito da mente pensada sem relação com o corpo, da mente 

enquanto eterna, pensada sem relação com o seu objeto.  

 Outro problema a ser notado é o fato de a parte eterna da mente aumentar de acordo 

com o aumento de ideias adequadas possuídas pelo indivíduo. Ora, se estamos nos referindo a 

algo que é eterno e independente da duração, como pode ser afirmado que esta parte eterna 

aumenta na duração? O homem, ao morrer, certamente, possui mais ideias adequadas do que 

quando nasceu (no nascimento, parece ser impossível a posse de qualquer ideia adequada, 

visto que essa provém da razão, algo que, dificilmente, podemos atribuir a um bebê). O que 

ocorre é que, na duração, vamos adquirindo mais e mais ideias adequadas, quanto mais 

formos sendo guiados pela razão, e quanto menos formos afetados por causas externas 

                                                
75 Ver E2p20 e E2p21. 
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contrárias à nossa natureza. No entanto, sendo a eternidade algo que não possui qualquer 

relação com o tempo, pelo ponto de vista da eternidade, todas as ideias adequadas que 

surgiram no tempo são elementos da parte eterna da alma. A essência, enquanto eterna, não 

muda. O que muda é a proporção entre essência e composto essência + existência. A essência 

da mente aumenta com relação à sua existência, mas não absolutamente. Sua força sobre as 

causas externas e as paixões pode aumentar, tornando-se assim mais ativa. Mas seu tamanho 

absoluto, o conjunto de ideias adequadas que ela é, e que está eternamente contido no 

intelecto infinito de Deus, é sempre o mesmo. 

 Ora, a mente humana não é inteiramente destruída com a morte do corpo (E5p23). O 

que permanece é a ideia que exprime a essência do corpo sob a perspectiva da eternidade. O 

que exprime a essência do corpo é a própria essência da alma. Assim, nem o paralelismo se 

desfaz, nem precisamos ver mistério algum no aumento da parte eterna na duração. O 

desenvolvimento da mente, assim como o desenvolvimento do corpo, aumentam sua realidade 

na duração ao aumentarem sua potência, sua perfeição. Quanto mais desenvolvido cada um 

for, em sua própria natureza, mais realidade afirmam no tempo, pois mais realidade existe no 

tempo que corresponde à sua essência eterna. Vemos que esse aumento é ilusório, do ponto de 

vista da essência, no E5p31esc. Aqui, Espinosa nos fala que tratou da parte eterna da mente 

como sendo algo que começou a existir e começou a compreender, a fim de explicar seus 

argumentos mais claramente. Mas, como deve ser evidente por si mesmo, o que é eterno não 

começa nem termina, mas sempre foi e sempre será o mesmo. Logo, somente pela perspectiva 

inadequada das coisas pensadas na duração, ficamos com a impressão de que a parte eterna da 

mente surge com a existência da mente, e que a parte eterna da mente aumenta ao longo de 

sua existência. Ela aumenta em comparação com o todo da existência humana, e não com 

relação a si mesma. A existência humana melhora (ou piora, se enfraquece) e se desenvolve 

no tempo, mas sua essência é imutável. 
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 Além disso, gostaria de ressaltar que é muito natural Espinosa ter deixado o corpo de 

lado e ter analisado, exclusivamente, a parte eterna da alma, e não a do corpo, visto que seu 

objetivo é encontrar a satisfação da alma, a sua beatitude suprema
76

. O desenvolvimento da 

Ética está muito mais voltado para o intelecto do que para o corpo humano. Ao passo que 

toda a Ética, a partir da E2, está voltada para uma análise da mente, e de como podemos nos 

aperfeiçoar enquanto seres pensantes, somente encontramos um desenvolvimento meticuloso 

dos corpos e do corpo humano na E2p13 e seus lemas e postulados. Além disso, Espinosa 

afirma explicitamente a sua ignorância com relação ao corpo e seu funcionamento. No 

E3p2esc, afirma:  

 

“O fato é que ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo, isto é, a 

experiência a ninguém ensinou, até agora, o que o corpo – exclusivamente 

pelas leis da natureza enquanto considerada apenas corporalmente, sem que 
seja determinado pela mente – pode e não pode fazer. Pois, ninguém 

conseguiu, até agora, conhecer tão precisamente a estrutura do corpo que 

fosse capaz de explicar todas as suas funções (...) Isso basta para mostrar 

que o corpo, por si só, em virtude exclusivamente das leis da natureza, é 
capaz de muitas coisas que surpreendem a sua própria mente”. 

 

 Ora, como temos um conhecimento limitado do corpo, e, além disso, buscamos nossa 

força interna através do intelecto, ou do pensamento, é natural que Espinosa tenha analisado 

somente a eternidade da mente humana ao buscar uma teoria sobre a sua liberdade e suprema 

felicidade. Na busca pelo desenvolvimento humano, Espinosa prioriza o entendimento da 

mente deixando de lado a compreensão do corpo.   

 A dificuldade em aceitar a essência do corpo após a morte pode vir do fato de que é 

difícil compreender os corpos sem imaginá-los, mas as essências devem ser compreendidas 

pelo intelecto, e não pela imaginação. Se pensarmos a respeito da essência de uma coisa 

qualquer, vemos, claramente, que ela é eterna e deve estar contida no modo infinito, tal como 

sua ideia.  

                                                
76 Ver E2pref. 
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Observações finais  

Vimos que Espinosa faz uso de três tipos de essência em sua obra, a saber, a essência 

formal, a essência objetiva e a essência atual. Infelizmente, ele não especifica qual significado 

de “essência” deve ser atribuído em cada ocorrência do termo. Apesar disso, acredito que foi 

possível estabelecer uma boa caracterização de cada uma delas, suas aplicações e suas 

consequências para o sistema filosófico de Espinosa em geral.  

O que ficou estabelecido mostra uma disparidade entre os graus de individuação de 

cada tipo de essência mencionado. As essências perdem, progressivamente, sua 

individualidade ou determinação ao passarem da existência no tempo para a existência no 

intelecto divino para a existência no atributo. Isso não significa que são universais, visto que 

esses são considerados, por Espinosa, como ficções formadas pela imaginação. A perda da 

individualidade diz respeito ao próprio ser ou realidade da coisa. A individualidade ou 

determinação, em seu mais alto grau, é dada na duração pelos objetos externos. A essência 

objetiva presente no intelecto infinito recebe sua determinação por meio das demais entidades 

ali existentes objetivamente. Por fim, temos a supressão total de individualidade e 

determinação na essência formal existente, somente enquanto contida no atributo. Ora, 

individuação é uma forma de limitação; logo, quanto menos individualidade, menos limite ou 

restrição e mais perfeição encontramos na coisa. 

A substância ou seus atributos produzem, através da sua potência absoluta, os modos 

infinitos. O modo infinito mediato, que abrange toda a natureza, contém, em si, infinitos 

modos finitos interagindo, ininterruptamente, uns com os outros. A passagem da substância 

para o modo infinito para o modo finito é feita, sob um aspecto, a partir das diferentes formas 

de essência apresentadas aqui. A essência formal, contida no atributo, se transforma em 

essência objetiva e essência atual, passa a existir no modo infinito imediato de Deus enquanto 
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parte do intelecto infinito e na cadeia infinita das causas ou das coisas singulares enquanto 

essência dada na duração ou essência atual. Temos uma relação causal entre a substância, o 

modo infinito imediato e o conjunto de todos os modos finitos (ou modo infinito mediato). 

Como Deus causa as coisas de forma imanente, todas as coisas, em última análise, nada mais 

são do que a própria natureza divina. Da mesma forma que podemos dizer que concebemos 

Deus sob essas formas distintas, também concebemos as coisas “criadas” sob diferentes 

aspectos – cada um deles correlacionado a uma diferente forma de se conceber a natureza 

divina.  

 Os vários usos de essência, e as várias formas de apresentação desta, enquanto 

conjunto de ideias adequadas, conatus, perfeição e virtude esclarecem a distinção entre aquilo 

que é eterno e aquilo que existe somente na duração, ou entre a essência objetiva 

compreendida no intelecto divino e a essência atual ou existência dada da coisa. A distinção 

sublinha oposições entre perfeição e imperfeição, potência e impotência, eternidade e 

temporalidade. Tais distinções são, em última análise, distinções entre graus de realidade ou 

ser de cada coisa. É a partir destas oposições que Espinosa estabelece os tipos de entes 

distintos presentes em seu sistema ontológico, apesar da existência de uma única substância 

infinita, única e imutável. 
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Relação mente-corpo 

 

 

Como entender, explicar e justificar que a mente humana – algo pensante – e o corpo 

humano – algo extenso – possam, de alguma forma, unir-se e interagir tornou-se um dos 

temas centrais da filosofia moderna e permanece como um grande foco de discussão até os 

dias de hoje. A posição do dualismo substancial cartesiano transformou-se em alvo de crítica 

para muitos dos contemporâneos e seguidores de Descartes, que passaram a buscar uma 

alternativa para a tese de que duas substâncias absolutamente distintas e excludentes possam 

interagir uma com a outra através da infame glândula pineal. Espinosa não foi exceção. 

Apesar de ser grande admirador de Descartes, de ter dedicado uma obra inteira à interpretação 

do sistema cartesiano e deste ter sido o único filósofo citado por nome em toda a Ética, 

Espinosa critica, severamente, a posição “deste homem ilustríssimo” no que diz respeito à 

união mente-corpo e à interação mente-corpo. No prefácio da E5, quando analisa a teoria da 

união e interação cartesiana, afirma: “eu dificilmente acreditaria que proviesse de um homem 

tão ilustre, se ele fosse menos sutil”. Apesar de adotar muitos dos conceitos e princípios de 

Descartes, o estatuto ontológico do ser humano se transforma, profundamente, na filosofia de 

Espinosa. A substância passa a ser única, e o homem, uma modificação desta: enquanto corpo 

e mente, o homem é dito ser “uma só e a mesma coisa que é concebida, ora sob o atributo do 

pensamento, ora sob o da extensão” (E3p2esc). Exatamente em que consiste a identidade 

entre os modos que compõem o homem é motivo de grande debate entre os comentadores, 

tanto pela dificuldade de compreender e aceitar a identidade da mente e do corpo quanto pelo 

estatuto modal, e não substancial, do homem. Para Wolfson, a relação entre a mente, ou alma, 

e o corpo remete à teoria aristotélica de matéria e forma. Segundo Wolfson, a alma é a forma 
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do corpo.
77

 Curley considera a relação corpo-mente como uma relação entre fatos e 

proposições verdadeiras sobre esses fatos.
78

 Davidson interpreta a relação mente-corpo como 

sendo uma relação entre coisas que possuem dois vocabulários descritivos distintos e 

irredutíveis um ao outro. A mente e o corpo, para Davidson, são uma única coisa expressa por 

dois vocabulários distintos, um abrangendo o mundo extenso, o outro, o mundo pensante.
79

 

Alguns autores buscam enfatizar o dualismo em função da distinção real dos atributos, 

enquanto outros defendem uma teoria da identidade rigorosa. Acredito que a força da 

expressão uma e a mesma coisa deve ser levada a sério, visto que Espinosa pretende 

distanciar-se da tese cartesiana, fugindo da noção de uma união entre seres de atributos 

distintos. Além disso, uma análise interna da filosofia de Espinosa também parece nos levar 

nesta direção. 

A fim de mostrar a separação da teoria de Espinosa com relação àquela de Descartes, 

começarei com uma breve exposição da concepção cartesiana da união e da interação entre a 

alma, ou a mente, e o corpo. Veremos, a seguir, que, nas obras que antecedem a Ética, 

Espinosa parece estar muito próximo destas teses cartesianas.  

Encontramos uma mudança radical desta postura na Ética. Aqui, veremos que a 

identidade da mente e do corpo humano depende da identidade da substância extensa e 

substância pensante e do paralelismo. A identidade da substância extensa e pensante será 

refletida na relação entre um modo extenso e seu correlato no pensamento. Ou seja, da mesma 

maneira que cada substância se expressa através de cada um de seus atributos e permanece 

una, os modos correspondentes também expressar-se-ão através dos atributos distintos, 

mantendo uma unidade que nos permite afirmar que são uma e a mesma coisa. Quanto ao 

paralelismo, o primeiro passo será mostrar que existe, ao menos, uma relação de um para um 

entre os modos da cadeia causal extensa e os modos da cadeia causal pensante. Por fim, 

                                                
77 Wolfson, 1983, pág. 48. 
78 Curley, 1969, pág. 123. 
79 Davidson, 1999. 
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tentarei mostrar que esses modos que se correspondem nos atributos diferentes são 

numericamente idênticos: a ideia é idêntica ao seu objeto. Ora, a mente humana é a ideia de 

uma coisa singular existente (E2p11); o objeto dessa ideia é o corpo ou um modo determinado 

da extensão (E2p13). Ou seja, a relação mente-corpo é uma relação entre ideia e objeto da 

ideia. Assim, havendo identidade numérica entre um modo pensante e seu correlato extenso, 

podemos concluir que a mente humana é idêntica ao corpo humano. Acredito que a maior 

dificuldade em se compreender a “união” da mente e do corpo humano é compreender o que 

significa esta identidade. Por isso, neste capítulo, meu objetivo é, apenas, apresentar uma 

interpretação defendendo a identidade numérica entre modos de atributos distintos sem entrar 

nas particularidades que diferenciam os homens dos demais seres existentes.  

 

União e interação em Descartes 

A posição do dualismo substancial cartesiano transformou-se em alvo de crítica para 

muitos dos seguidores de Descartes e resultou na busca por uma alternativa para a tese de que 

duas substâncias absolutamente distintas e excludentes podem interagir uma com a outra 

através da glândula pineal.  

Uma das mais famosas críticas à posição cartesiana é feita pela princesa Elizabeth, na 

carta de 10/20 junho de 1643. O problema de Elizabeth não está, tão-somente, na dificuldade 

de compreensão da interação de mente e corpo, mas, antes, na dificuldade de compreensão da 

interação de duas coisas que nada têm de comum entre si. Ou seja, sua dificuldade está em 

compatibilizar a união com a distinção de corpo e espírito. Sendo o imaterial o contrário e a 

negação da matéria, Elizabeth considera que o imaterial não pode ter qualquer “comunicação” 

com o material. Segue afirmando que considera mais fácil conceder matéria e extensão à alma 

do que atribuir a capacidade de mover um corpo a um ser imaterial.  
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Por um lado, muitos têm dificuldade em aceitar que duas coisas que nada têm em 

comum entre si podem relacionar-se. Por outro, temos uma forte intuição de que nossas 

vontades – objetos da mente – provocam ações do corpo e que fatos ocorridos no corpo 

provocam sentimentos e ideias da mente. 

 Vejamos alguns exemplos:  

(1) Vontade de levantar o braço  braço levanta. 

(2) Corte na mão  sensação de dor. 

(3) Corte na mão  ideia do fato ocorrido (ideia do corte na mão). 

Ora, Descartes parte destas intuições empíricas e afirma que mente e corpo estão unidos e 

agem um sobre o outro.  

O homem cartesiano é um composto híbrido de duas substâncias que nada têm em 

comum entre si, ou seja, o espírito – uma substância pensante, possuindo, exclusivamente, 

modos do pensamento – se une ao corpo – uma substância extensa, possuindo, apenas, modos 

extensos –, formando um ser composto. Por isso, a tese da união e da interação da alma com o 

corpo significa que, para Descartes, coisas que não têm nada em comum e que não podem se 

entender uma pela outra se relacionam causalmente. Ou seja, a causa não precisa ser 

semelhante ao efeito, ou compartilhar com este alguma qualidade comum.
80

 É esta 

consequência da interação da alma e do corpo que gera desconfortos nos estudiosos de 

Descartes, provocando fortes reações contra ela. Devemos nos perguntar (1) se essas relações 

podem ser compreendidas e (2) como podem ser compreendidas. Finalmente, (3) se não 

podem ser compreendidas, o que nos permite afirmar que, de fato, ocorrem. 

Na Sexta Meditação, depois de ter provado a existência do mundo externo, Descartes 

parte para a prova de que eu tenho um corpo, ao qual “estou conjugado muito estreitamente e 

                                                
80 Descartes apresenta duas formulações da relação causa-efeito: 1) a causa deve conter, ao menos, tanta 

realidade quanto o efeito; 2) a causa deve conter o efeito formal ou eminentemente. Margaret Wilson destaca 

estas formulações notando que nenhuma das duas implica algum tipo de “causal likeness”. Ver Wilson, 1999, 

pág. 46. 
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de tal modo confundido e misturado, que componho com ele um único todo”.
81

 A natureza 

dessa união é explicada a partir de sentimentos confusos, ou sensações, que dependem dela. O 

argumento: sendo pura alma, apenas, não teria, em mim, tais sentimentos confusos como 

fome, sede etc.; mas, apenas, os perceberia pelo entendimento como fatos observados, como 

ocorre com “o piloto em seu navio”. Ora, a natureza dessa união não é de uma simples 

justaposição, mas, antes, uma relação íntima, uma mistura, compondo um “único todo”. A 

sensação é uma percepção mental, confusa, daquilo que ocorre no meu corpo: quando meu 

corpo é ferido, eu (espírito) sinto dor. Ou seja, ocorre algo em meu corpo que é comunicado 

ao meu espírito. De forma semelhante, quando escolho mover alguma parte do meu corpo, 

ocorre algo em meu espírito que é, de alguma forma, comunicado ao meu corpo. Esta 

comunicação é feita a partir de uma parte do cérebro, que age como mediador entre os modos 

das substâncias distintas. 

 Descartes desenvolve a noção de união alma-corpo na sua correspondência com 

Elizabeth, afirmando que a noção da união de corpo e espírito é uma noção primitiva. Temos 

noções primitivas do pensamento e da extensão. Por fim, temos uma noção primitiva da união 

da mente e do corpo, a partir da qual podemos formar as noções que dizem respeito à 

interação de mente e corpo. Ou seja, a noção de união entre o espírito e o corpo é tão imediata 

quanto a concepção de que corpos são extensos e almas são pensantes. Sendo primitiva, a 

noção da união não pode ser explicada por nenhuma outra noção e deve ser entendida por si. 

O entendimento deve ser capaz de separar as noções primitivas e atribuí-las adequadamente, 

apenas, àquelas coisas às quais dizem respeito. A confusão acerca da interação, segundo 

Descartes, provém do fato de tentarmos entender a interação mente-corpo através da interação 

corpo-corpo. A forma pela qual o espírito interage com o corpo é diferente da forma pela qual 

um corpo interage com outro. 

                                                
81 Sexta Meditação, §24. 
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 Enquanto noção primitiva, a união é um dado imediato e irredutível. É simples e não 

pode ser explicado por nenhuma outra noção mais simples ou mais evidente do que ela. A 

noção da união provém de uma experiência direta da sensação experimentada por todos e 

evidente para todos. Ela provém da experiência do dia a dia e não da meditação filosófica. Por 

este motivo, aqueles que não filosofam não encontram nenhum problema com a noção da 

união.
82

 A interação, derivada da noção primitiva da união, também é, imediatamente, 

percebida por nós.
83

  

 Assim, a união e a interação são fatos pré-filosóficos dados, imediatamente, pela 

experiência. E, mais do que isso, não são passíveis de explicações filosóficas feitas pelo 

entendimento puro, pois só podem ser entendidas, corretamente, pela sensação: são 

compreendidas obscuramente pelo intelecto, mas claramente pelos sentidos.
84

 Por isso, o 

trabalho filosófico busca explicar a distinção entre mente e corpo, e não a sua união ou 

interação.  

Concedamos a Descartes o fato de que a união e a interação são conhecidas, 

diretamente, sem exigir qualquer explicação. Este fato, no entanto, não resolve o problema de 

como compatibilizar a união e a distinção. Ora, Descartes considera a união e a distinção 

verdades alcançadas por caminhos diferentes. Verdades essas que não podem ser pensadas 

simultaneamente. A união é considerada verdadeira mediante um dado da experiência; a 

distinção é provada verdadeira por meio do intelecto ou da razão. Apesar disso, Descartes 

reconhece que existe um conflito entre essas verdades que faz com que seja difícil pensá-las 

conjuntamente, mas não resolve, por isso, questionar a sua noção empírica da união. Na 

resposta que oferece a Elizabeth, em 28 de junho de 1643, Descartes faz duas constatações 

                                                
82 Carta à Elizabeth, 21 de maio de 1643: “But it is the ordinary course of life and conversation (…) that teaches 

us how to conceive the union of the soul and the body.”  
83 Carta à Arnauld, 29 de julho de 1648: “That the mind, which is incorporeal, can set a body in motion is shown 

to us every day by the most certain and most evident experience, without the need of any reasoning or 

comparison with anything else.” 
84 Ver Carta à Elizabeth, 28 de junho de 1643. 
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importantes. A primeira é que a mente humana não pode conceber distintamente a distinção e 

a união da mente e do corpo ao mesmo tempo. Reconhece, assim, a dificuldade encontrada 

por Elizabeth. Depois, afirma que todo mundo sente que possui uma mente e um corpo, de tal 

forma que um interage com o outro. 

As noções de união e interação de mente e corpo são dadas, imediatamente, ao espírito 

pela experiência de forma incontestável. Descartes, simplesmente, não reconhece o problema 

da relação entre coisas de naturezas diferentes, por isso não se detém nesse problema – o qual 

é, tantas vezes, sugerido por seus contemporâneos. Ele parece fazer pouco caso do problema 

da possibilidade da união e da interação de substâncias diferentes, estando mais preocupado 

com a tese da distinção da mente e do corpo.
85

 A maior parte dos textos que encontramos a 

este respeito são respostas às insatisfações de seus interlocutores. De fato, nas Objeções e 

Respostas, afirma que a dificuldade de aceitar a interação, que pressupõe a explicação da 

união, “procede apenas de uma suposição que é falsa e que de modo algum pode ser provada, 

a saber, que, se a alma e o corpo são duas substâncias de natureza diversa, isto as impede de 

poder agir uma sobre a outra”.
86

  

Podemos responder da seguinte forma as perguntas colocadas acima: (1) Sim, a união 

pode ser compreendida. (2) Ela é compreendida através dos sentidos, mas não através do 

intelecto. Como a constatação da distinção dada pelo intelecto entra em conflito com a 

constatação da união dada pelos sentidos, existe um certo aspecto da união que não pode ser 

compreendido. (3) Apesar disso, ela deve ser aceita por ser uma evidência imediata. 

Ora, sendo um dado imediato e autoevidente, a relação entre as substâncias distintas 

deveria ser aceita e compreendida por todos. A quantidade de discussões surgidas a partir do 

problema da união e da interação parece ser suficiente para evidenciar que este não é o caso. 

                                                
85 Carta à Elizabeth, 21 de maio de 1643: “There are two facts about the human soul on which depend all the 

knowledge we can have of its nature. The first is that it thinks, the second is that, being united to the body, it can 

act and be acted upon along with it. About the second I have said hardly anything; I have tried only to make the 

first well understood. For my principle aim was to prove the distinction between the soul and the body”. 
86 Objeções e Respostas, pág. 220. 
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Muitos consideram necessária uma explicação de como duas coisas que nada têm em comum 

entre si possam se unir e interagir, ou se relacionar de qualquer forma. E muitos formularam 

essa questão para Descartes. Como as noções da união e da interação são tomadas como 

imediatas, aqueles que não experimentam, em seu espírito, a evidência da união ou da 

interação ficam, de certa forma, excluídos da discussão. Surgem, assim, as várias correntes 

alternativas como, por exemplo, as de Malebranche, de Leibniz e de Espinosa. 

Por mais íntima que seja a mistura das substâncias que compõem o homem, a relação 

entre elas não deixa de ser uma soma. Isso faz com que a compreensão da união implique, 

tanto quanto a compreensão da interação, uma comunicação entre substâncias distintas e 

excludentes. Por isso, acredito que Espinosa não poderia aceitar essa tese cartesiana, ou seja, 

deveria rejeitar tanto a noção de união quanto a noção de interação entre a mente, ou alma, e o 

corpo.  

 

Tratado da Correção do Intelecto e Curto Tratado 

As primeiras obras de Espinosa apresentam, claramente, uma aproximação muito forte 

com a filosofia cartesiana, tal como foi apresentada acima, que será, mais tarde, deixada de 

lado na Ética.
87

 No TCI e no CT, Espinosa fala de uma união da mente com o corpo e ainda 

de uma interação entre a mente e o corpo.
88

 No CT, II, 19, temos: “... a alma, sendo uma Idéia 

deste corpo, está unida com ele de tal forma que ela e este corpo, assim constituídos, juntos 

formam um todo” – minha ênfase. E, mais adiante, no CT, II, 20, temos: “Entre a Idéia e o 

objeto deve necessariamente haver uma união, porque um não pode existir sem o outro: pois 

não há coisa alguma cuja Idéia não esteja na coisa pensante, e nenhuma Idéia pode existir a 

                                                
87 O Tratado da Correção do Intelecto  foi escrito em 1658. O Curto Tratado em 1660. Supõem-se que uma 

primeira versão da Ética tenha sido terminada em 1665. Espinosa trabalhou na Ética no período entre 1661 e 

1674. A circulação da Ética entre seus conhecidos ocorre em 1675. 
88 Sobre a união de mente e corpo, ver: TCI, §22; CT, II, 19; CT, II, 20; CT, II, 22. Sobre a interação da mente e 

do corpo, ver: CT, II, 20; CT, II, 22. 
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não ser que a coisa também exista” – minha ênfase.
89

 Ora, na E2p13esc e E2p21, Espinosa 

também usa o termo “união” ao tratar da relação mente-corpo. Porém, aqui, temos de analisar 

essas passagens mediante a afirmação muito mais forte encontrada na E2p7esc, de que a 

mente e o corpo são uma só e a mesma coisa. Esse tipo de afirmação, onde se estabelece uma 

identidade entre a mente e o corpo, não aparece naquelas obras mencionadas acima. 

 No que diz respeito à interação, ou a relação causal entre a mente e o corpo, no CT, 

Espinosa, por um lado, parece limitar a relação causal entre mente e corpo, porém esta 

restrição não é tão forte quanto aquela que encontramos na Ética. No CT, II, 19, temos:  

 

“O processo, então, por onde um vem a ser passivamente afetado pelo 

outro, é este: a saber, a alma dentro do corpo, tal como já foi observado, 

pode bem fazer com que os espíritos [vitais], que, em caso contrário, 
moveriam em uma direção, devam mesmo assim moverem-se em outra 

direção; e como estes espíritos [vitais] podem também ser postos a mover, e 

portanto direcionados, pelo corpo, pode frequentemente ocorrer que, 

quando o corpo direciona seus movimentos em direção a um lugar, 
enquanto a alma os direciona a outro lugar, eles trazem e ocasionam em 

nós aqueles peculiares estados de depressão” – minha ênfase.
90

  

 

No CT, II, 20, nota 21: “Agora, não há dificuldade aqui na forma pela qual um modo, que é 

infinitamente diferente do outro, ainda assim age sob o outro; pois ele é uma parte do todo, já 

que a alma nunca existiu sem o corpo, nem o corpo sem a alma”. E, mais adiante, no CT, II, 

22: “... como o corpo é a primeira coisa da qual nossa alma se faz ciente (...) assim aquela 

coisa deve necessariamente ser a primeira causa da Idéia” – minha ênfase.
91

 Ou seja, 

                                                
89CT, II, 19: “... the soul, being an Idea of this body, is united with it in such a way that it and this body, thus 

constituted, together form a whole” – minha ênfase. CT, II, 20: “Between the Idea and the object there must 

necessarily be a union, because the one cannot exist without the other: for there is no thing whose Idea is not in 
the thinking thing, and no Idea can exist unless the thing also exists” – minha ênfase. 
90 CT, II, 19: “The process, then, whereby the one comes to be passively affected by the other, is this: namely, 

the soul in the body, as has already been remarked, can well bring it about that the [vital] spirits, which would 

otherwise move in the one direction, should nevertheless move in the other direction; and since these [vital] 

spirits can also be made to move, and therefore directed, by the body, it may frequently happen that, when the 

body directs their movements towards one place, while the soul directs them towards another place, they bring 

about and occasion in us those peculiar fits of depression” – minha ênfase.  
91 CT, II, 20, nota 21: “Now, there is no difficulty here as to how the one mode, which is infinitely different from 

the other, yet acts on the other; for it is a part of the whole, since the soul never existed without the body, nor the 
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Espinosa aceita, aqui, tanto um certo tipo de interação entre a mente e o corpo quanto uma 

produção da mente pelo corpo. Veremos que, ambas, são fortemente refutadas na Ética.  

 Cito essas passagens, aqui, a fim de mostrar que, em algum momento de sua vida, 

Espinosa esteve muito próximo de certas teses cartesianas, se distanciando destas na filosofia 

mais madura e desenvolvida que encontramos na Ética. No E5pref, Espinosa rejeita, 

rigorosamente, a tese da união e da interação de mente e corpo da filosofia de Descartes. 

Certamente, deve haver fortes razões para a mudança do tratamento da relação mente e corpo 

entre as primeiras obras e a Ética. Penso que devemos levar a sério este distanciamento, 

reconhecendo que Espinosa não pode aceitar uma união propriamente dita da mente com o 

corpo. 

 

Paralelismo 

A tese do paralelismo é apresentada na E2p7 e no seu escólio:  

 

“A ordem e a conexão das idéias é a mesma que a ordem e a conexão das 

coisas”, e, “(...) a substância pensante e a substância extensa são uma e a 

mesma substância, compreendida ora sob um atributo, ora sob outro. Da 
mesma maneira, também um modo da extensão e a idéia desse modo são uma 

e a mesma coisa, mas expressa de duas maneiras diferentes”.  

 

Um primeiro problema, aqui, é descobrir o que Espinosa quer significar com (a) uma e a 

mesma substância e (b) uma e a mesma coisa. Ora, pelo que já foi dito com relação aos 

atributos, parece que a substância extensa e a substância pensante são, ontologicamente, um 

só ente expresso de duas formas diferentes irredutíveis uma à outra. Pela forma com que 

Espinosa afirma (a) e, imediatamente, afirma (b), ficamos com a impressão de que uma e a 

mesma tem significado unívoco em ambos os casos, e que (b) é, ao menos parcialmente, 

                                                                                                                                                   
body without the soul”. CT, II, 22: “… as the body is the very first thing of which our soul becomes aware (…) 

so that thing must necessarily be the first cause of the Idea” – minha ênfase. 
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consequência de (a). Assim, o mesmo tipo de identidade é valido para a substância e para suas 

modificações. 

 Antes de analisar bem o que significa afirmar que um corpo e uma mente são uma e a 

mesma coisa, precisamos nos certificar de que Espinosa tem boas razões para afirmar E2p7 e 

seu escólio e que ambos se adéquam a seu sistema filosófico como um todo. 

A E2p7dem – apesar de estar argumentando uma das teses mais polêmicas de toda 

obra, que resultará, por sua vez, na tese do panpsiquismo – é uma das menores de toda a 

Ética. A proposição se diz evidente pela E1a4: “O conhecimento do efeito depende do 

conhecimento da causa e envolve-o”. Alguns comentadores acreditam que Espinosa não está 

autorizado a fazer essa inferência. Porém, com o auxílio da E2p6 e E1a6, acredito que 

podemos encontrar um argumento satisfatório, com o qual Espinosa concordaria, para a E2p7. 

Ora, pela E2p6, sabemos que cada modo tem Deus por causa, apenas enquanto considerado 

sob o atributo do qual é modo; isto é, o modo da extensão E1 tem Deus por causa enquanto 

este é considerado como substância extensa, e o modo do pensamento P1 tem Deus por causa 

enquanto este é considerado como substância pensante.
92

 Enquanto modo finito, E1 terá por 

causa outro modo finito extenso e P1 outro modo finito pensante (pela E1p28 e E2p6). Assim, 

temos uma cadeia causal de modos finitos do pensamento e outra da extensão. Temos: 

 

 ... E1 → E2 → E3 ...   e  ...  P1 → P2 → P3 ....
93

  

 

O que nos falta é um motivo para unirmos um modo pensante a outro extenso que lhe seja 

correspondente. Isto é dado pela E1a6: “A idéia verdadeira deve convir com o seu ideato”. 

                                                
92 A E2p7 fala da relação entre ideias e coisas e não ideias e modos da extensão. Ora, coisas podem ser modos de 

outros atributos que não sejam nem pensamento nem extensão e podem também ser ideias, visto que temos 

ideias de ideias (E2p20-E2p22). Porém, como meu objetivo aqui é analisar a relação entre mentes e corpos, 

preferi ilustrar o exemplo através de modos do pensamento e modos da extensão. 
93 O símbolo “→” deve ser entendido como “causa”. 
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Considerando P1 como ideia verdadeira (ou adequada) cujo objeto é E1, P1 deve convir com 

E1. Assim, temos:  

... P1 → P2 → P3 ... 

     │ 

... E1 → E2 → E3 ... 

Agora, introduzimos o axioma utilizado na demonstração, a saber, E1a4. Como P1 causa P2, 

P2 envolve o conceito de P1 de forma que um conhecimento adequado de P2 pode ser 

deduzido de P1. Isso significa que P2 está, de alguma forma, contido em P1; a existência de 

P1 é condição necessária e suficiente para a existência de P2; uma vez dado P1, P2 será 

também dado.
94

 Analogamente, E2 está de alguma forma contido em E1. E1 é condição 

necessária e suficiente para a existência de E2.  

Deve existir algo na causa responsável pela produção do efeito (podendo ser a coisa 

por inteiro ou apenas parte). Vou chamar a força existente em P1 responsável pela produção 

de P2 de força F. Ora, para que a ideia concorde com seu objeto, tudo o que está presente 

nela, todos os seus elementos compositores, devem também estar presentes no objeto. Os 

elementos compositores de um modo podem ser de natureza estática ou dinâmica: os corpos 

são formados por outros corpos e por certa força ou potência; as ideias são compostas de 

outras ideias e de certa força ou potência.
95

  

Vamos considerar P1 como sendo composto por a, b, g, e E1 sendo composto por ,  

e . Supomos, agora, que a e b são ideias,  e  corpos, e que g é a força F presente em P1 

responsável pela produção de P2, e  é a força F* presente em E1 responsável pela produção 

de E2. Temos: 

 

                                                
94 Pela E1p36 sabemos que, de uma causa dada, segue-se, necessariamente, um efeito. 
95 Potência, para Espinosa, é o mesmo que a essência da coisa. Logo, tudo possui certa quantidade de potência. 

(Ver E1p34; E3p7). 
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P1 =  a , b , g 

E1 =   ,  ,  

 

Ora, se P1 é igual a E1, por ser representação de E1, a, b e g também são, necessariamente, 

iguais a ,  e . Neste esquema, temos a = , b =  e g = . E, a será uma representação de , 

b uma representação de  e g uma certa quantidade de potência presente no pensamento 

equivalente a , uma certa quantidade de potência presente na extensão. Assim, se a ideia 

concorda com o seu objeto, todas as suas partes também devem concordar com as partes de 

seu objeto. Logo, F* deve estar contido em E1, da mesma maneira que F está contido em P1. 

Ou seja, a força interna ou o poder de produzir existente em P1 deve estar contido no seu 

objeto, em E1. Assim, a relação estabelecida entre P1 e P2 deve estar presente, também, em 

E1 e E2. Como existe uma relação causal-explicativa entre todos os modos de cada atributo, 

podemos inferir que esta relação deve, necessariamente, perpassar por toda a cadeia causal. O 

que foi estabelecido para P1, P2, E1 e E2 deve continuar ad infinitum. Temos então: 

 

... P1 → P2 → P3 ...  

     │       │        │ 

... E1 → E2 → E3 ...  

 

Assim, temos um mapeamento perfeito da cadeia causal de um atributo sob o outro. A forma 

pela qual P1 causa P2 é diferente da forma pela qual E1 causa E2. Porém, o que existe em P1 

que possibilita a produção de P2, a força F sob o atributo pensamento (ou g) deve existir, 

também, em E1 sob o atributo extensão (como F*). E esta mesma força F*, agora sob o 

atributo extensão (ou ), deverá ser responsável pela produção de E2. Não afirmo que a 

relação causal é a mesma em atributos diferentes, mesmo porque o que ocorre em relações 
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causais entre corpos (por exemplo, um corpo move outro) é totalmente diferente daquilo que 

ocorre entre ideias. Tampouco defendo a tese de que a relação causal existente no contexto do 

pensamento pode ser deduzida da relação causal encontrada no contexto da extensão. O que 

pode ser deduzido, por meio de uma análise dos elementos compositores de cada modo, é que, 

se a força F está presente em P1, ela deve também estar presente em E1 (como F*), visto que 

a correspondência de P1 e E1 implica que estes compartilhem todos os seus elementos 

compositores. E, se F é responsável pela produção de P2 no pensamento, F* será responsável 

pela produção de E2 na extensão. A relação de dependência do efeito com relação à causa 

deve ser a mesma. Não acredito ter rompido a barreira causal imposta por Espinosa, visto que 

não estou afirmando que temos uma mesma causa entre E1 e E2 e P1 e P2. Afirmo apenas que 

tal relação ocorre simultaneamente em ambos devido à correspondência dada pela relação 

estabelecida entre ideia verdadeira e objeto da ideia.  

 Outra forma, talvez mais simples e evidente, de deduzir esta mesma tese, provém da 

relação entre o atributo, o modo infinito imediato e a cadeia infinita das causas (ou o modo 

infinito mediato).
96

 O modo infinito imediato segue-se da natureza absoluta do atributo. 

Assim, o intelecto infinito de Deus segue-se da natureza absoluta do pensamento. Como a 

substância extensa e a substância pensante são uma só substância – expressa por atributos 

distintos –, e a potência de Deus é a sua própria essência (E1p34), o modo infinito imediato 

produzido pela natureza absoluta da extensão deverá possuir, exatamente, a mesma potência 

do modo infinito imediato do pensamento. O mesmo pode ser afirmado da relação entre modo 

infinito imediato e o modo infinito mediato ou a cadeia causal das coisas finitas sob cada um 

dos atributos. Se o conjunto de todos os finitos é expresso de forma unívoca em cada atributo, 

a ordem dos seus elementos deve, também, existir de forma igual, mas expressos por atributos 

distintos. Ora, se o todo é igual, as partes devem também ser as mesmas. A produção da 

                                                
96 Considero o modo infinito mediato, ou a face total do universo, como sendo o conjunto de todos os existentes 

finitos dados, ou a cadeia causal infinita de todas as coisas. Ver nota 46. 
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substância extensa deve ser, necessariamente, a mesma da substância pensante, seja na 

produção do modo infinito, seja na produção deste ou daquele modo finito. Ora, a afirmação 

de que a potência de Deus é a mesma sob os atributos distintos, de que o poder de pensar e o 

poder de agir, ou o poder de criar ideias e o poder de criar corpos é a mesma, encontra-se no 

E2p7cor. Não vejo por que Espinosa coloca este fato como algo consequente da identidade da 

ordem dos finitos. Primeiro porque, como vimos, é mais fácil deduzir a identidade da cadeia 

causal mediante a identidade da substância do que por meio da identidade dos modos. Ainda 

mais importante do que isso é o fato de Espinosa ter invertido, aqui, sua ordem de filosofar. 

Ora, já vimos que Espinosa prioriza o conhecimento que parte da causa e segue para o efeito, 

do mais perfeito para o menos perfeito, do mais potente para o menos potente. No escólio, faz 

exatamente isso: deduz, ou ao menos compara a identidade da substância com a identidade 

dos modos. O conhecimento da substância é usado para alcançar um conhecimento mais 

profundo dos efeitos. Não sei explicar por que, neste momento, Espinosa escolhe partir do 

efeito para a causa, dos modos finitos para Deus. Todavia, o mais importante, aqui, é 

estabelecer a possibilidade da dedução da E2p7 a partir das teses que a antecedem. Acredito 

que isto foi feito de forma satisfatória o suficiente para que possamos seguir adiante. 

Podemos, então, afirmar que Espinosa pode retirar E2p7 de teses previamente 

estabelecidas e temos, com isso, um paralelismo de um para um entre modos expressos por 

atributos distintos. Temos um modo extenso correspondente a todo modo pensante, ou seja, 

temos o mesmo número de modos sob o atributo extensão e sob o atributo pensamento. 

Qualquer que seja o significado de uma e a mesma coisa, ao menos uma relação de um para 

um está defendida.  

 

Algumas dificuldades 
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Um problema que precisa ser enfrentado diz respeito ao tamanho da cadeia causal de 

cada atributo, ou melhor, da quantidade de modos contidos em cada atributo. Uma relação de 

um para um implica que as cadeias causais sob cada atributo devem possuir o mesmo número 

de elementos. Isso pode tornar-se um problema, pois, além da ideia de cada objeto extenso, 

temos ainda as ideias das ideias e as ideias das ideias das ideias e assim ao infinito, de forma 

que o conjunto das ideias parece ser muito maior do que o conjunto dos modos de outros 

atributos
97

. Gueroult apresenta uma solução engenhosa para este problema a partir de uma 

distinção entre o poder de agir e o poder de pensar do atributo pensamento.
98

 Segundo 

Gueroult, o poder de agir é o poder do atributo de produzir essências formais ou reais. Esse 

poder de agir do pensamento resulta da sua natureza infinita e é igual ao poder de agir ou de 

produzir essências formais de todos os outros atributos. Já o seu poder de pensar é o poder do 

atributo pensamento de produzir, a partir de cada essência formal, uma essência objetiva ou 

uma representação da essência formal. Gueroult afirma:  

 

“No entanto, cada essência formal, tendo no Pensamento o caráter de 

essência objetiva, isto é de representação ou de idéia, se refrata em uma 
infinidade de reflexos (os infiniti modi). [...] Mas esta refratação não muda 

nada para sua realidade formal”. 
99

  

 

Ou seja, quanto às suas potências de produzir entes reais, a potencialidade dos atributos tem a 

mesma intensidade; logo, o conjunto de modos finitos reais de cada um é, também, da mesma 

extensão. É algo característico do ser pensante a autoreflexão. Trata-se de uma qualidade 

interna do ser pensante que, por isso mesmo, não pode ser refletida em outros atributos. 

Lembremos que a ideia da ideia também forma uma e mesma coisa com a ideia que é seu 

                                                
97 O fato do atributo pensamento refletir tudo também implica a existência de uma ideia de todos os modos dos 

outros atributos, mas não entrarei neste problema aqui. O problema dos infinitos atributos de Deus, que não o 

Pensamento e a Extensão, carrega várias complicações, as quais não poderão ser analisadas neste trabalho. 
98 Gueroult, 1974, págs. 78-84. 
99 Gueroult, 1974, pág. 83: “Toutefois, chaque essence formelle, ayant dans la Pensée le caractère d‟essence 

objective, c‟est-à-dire de représentation ou d‟idée, se réfracte en une infinité de reflets (les infiniti modi). [...] 

Mais cette réfraction ne change rien à sa réalité formelle.” 
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objeto, de forma que, como não diferenciamos quantitativamente entre mentes e corpos, 

tampouco podemos fazê-lo entre a ideia e a ideia desta ideia. Cada ideia somada à ideia de si 

é, na realidade, uma única ideia ou um único modo. Logo, a extensão dos modos sob cada 

atributo, no que diz respeito à realidade formal dos modos, permanece a mesma. 

 A parte eterna da mente, que é dita “durar” após a destruição do corpo (E5p20esc e 

E5p23), também costuma levantar questões sobre a extensão dos modos de cada atributo. 

Porém, vimos, no capítulo 2, que tais críticas podem ser descartadas se considerarmos uma 

essência do corpo que também permanece após a morte.  

 

Identidade Numérica 

 Como notei no início deste capítulo, Espinosa pretende estabelecer uma teoria 

alternativa para aquilo que considera uma tentativa fracassada de explicar a união e interação 

mente-corpo da filosofia cartesiana. Com isso em vista, parece que enfraquecer a expressão 

uma e a mesma coisa não só ignora o texto de Espinosa, mas também seu objetivo explícito 

de se distanciar de Descartes. Ora, se ignorarmos o peso que esta expressão carrega, ficamos, 

somente, com uma relação muito íntima entre mente e corpo que não se distancia muito da 

“mistura” cartesiana. Além disso, a importância da expressão ao longo da Ética não deve ser 

desmerecida. Estabelecemos, no capítulo 1, uma interpretação forte de que a substância 

extensa e a substância pensante são uma só e a mesma substância. Seguindo esta identidade 

da substância, acredito que devemos e podemos adotar uma interpretação forte para a 

identidade dos modos.  

 Além dos problemas da relação um para um que vimos acima, temos, ainda, críticas 

que ressaltam a incompatibilidade da tese da identidade numérica com a tese de que relações 

causais só existem dentro de um mesmo atributo. A restrição das relações causais – em que 

coisas extensas só podem ser produzidas por outras coisas extensas e coisas pensantes só 
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podem ser produzidas por outras coisas pensantes – é uma conclusão derivada da distinção 

forte oferecida para os atributos distintos. Não tendo nada de comum entre si, as coisas sob 

um atributo não podem ser compreendidas nem causadas pelas coisas sob o outro atributo. 

Esta tese é recorrente na filosofia moderna e é utilizada, constantemente, para criticar a união 

e a interação da mente e do corpo no sistema cartesiano.  

O problema aparece a partir de uma pressuposição de que as relações causais são 

sempre extensionais. Dados E1 e E2 como modos da extensão e P1 e P2 como modos do 

pensamento, temos:  

 

  a) E1 → E2 e P1 → P2. 

Se b) E1 = P1 e E2 = P2.  

Então,  c) E1 → P2 e P1 → E2. 

 

O problema é que Espinosa se compromete com b (pela identidade dos modos de atributos 

distintos apresentada no E2p7esc) e não pode aceitar c (pela negação de relações causais entre 

atributos diferentes provada em E2p5, E2p6, E3p2 e E3p2esc). Ora, c parece ser uma 

conseqüência lógica de a e b. 

 Para evitar esta contradição, Espinosa teria algumas possibilidades: (i) negar b; (ii) 

aceitar a conclusão; (iii) negar que a conclusão seja consequência necessária das premissas. 

Aqueles que negam a identidade numérica afirmam que Espinosa poderia aceitar (i) negando 

b.  

Della Rocca
100

 apresenta outra alternativa, adotando (iii): afirma que Espinosa não 

aceitaria a validade do argumento. Segundo Della Rocca, Espinosa só estaria comprometido 

                                                
100 Della Rocca, 1991; e, 1996, págs. 118-171. 
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com tal argumento se este fosse consequência necessária do seu sistema ou se sua negação 

fosse um absurdo filosófico.  

Nega primeiro que (iii) seja um absurdo filosófico, invocando as noções de contextos 

causais referencialmente transparentes e contextos causais opacos.
101

 Um contexto é opaco 

quando existem situações onde a substituição de um termo por outro, que se refira ao mesmo 

objeto, altera o valor de verdade de uma determinada sentença. Um contexto é dito 

transparente quando não existe nenhuma situação deste tipo. 

Os exemplos mais tradicionais de contextos opacos são epistêmicos. Por exemplo, 

digamos que (1) Eric Blair é George Orwell; (2) João sabe que George Orwell escreveu 1984 

e (3) João sabe que Eric Blair escreveu 1984. Ora, se João não conhece a biografia de Orwell, 

(1) e (2) serão sentenças verdadeiras e (3) será falsa. O homem referido em (2) e (3) é o 

mesmo, mas sua descrição é diferente. A consequência é a falsidade de (3) apesar da verdade 

de (1) e (2). 

Em um contexto causal transparente, o valor de verdade de uma sentença independe da 

forma como se descreve ou se nomeia a causa e o efeito. Em um contexto causal opaco, a 

descrição da causa ou do efeito pode alterar o valor de verdade da sentença, ou seja, o valor 

de verdade da sentença depende da forma pela qual os elementos são apresentados. 

Se o valor de verdade depende de uma explicação ou da razão pela qual o efeito se 

segue da causa, uma apresentação diferente da causa ou do efeito pode alterar o valor de 

verdade da sentença. Ou seja, se a descrição da causa deixar de explicar por que o efeito se 

segue (seja pela modificação da descrição da causa ou do efeito), o valor de verdade da 

sentença se perde. McDermott apresenta um exemplo que ilustra a relação de causalidade 

opaca:  

 

                                                
101 Della Rocca descarta a tese de que todo e qualquer contexto causal seja necessariamente transparente 

invocando os argumentos de J. L. Mackie e G. E. M. Anscombe, mas não oferece nenhum exemplo. 
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“Bernard fez uma viagem através do Canal. A causa da sua viagem foi que 

ele tinha trabalho em Boulogne. Bernard perdeu a balsa, então ele nadou... 

Achamos natural dizer que o nado de Bernard foi um resultado da perda da 
balsa, mas sua viagem não foi. Seu nado não teria ocorrido se ele tivesse 

pego a balsa, mas sua viagem ainda assim teria. E ainda assim a sua viagem 

foi o seu nado: ele só fez uma viagem através do Canal, e ela foi um 

nado”.
102

 

 

 O objetivo desse exemplo, aqui, é apenas o de ilustrar a possibilidade de um contexto 

causal opaco. Apresento esse exemplo para rejeitar a noção de que contextos causais são 

sempre extensionais. A sua aplicação para a filosofia de Espinosa não está em jogo, não 

pretendo afirmar que a opacidade dos contextos causais, em Espinosa, é a mesma do caso 

exemplificado acima. As relações causais na filosofia de Espinosa são peculiares ao seu 

sistema. Entretanto, uma semelhança pode ser notada: tanto em Espinosa quanto no exemplo 

de McDermott, o efeito é explicado pela causa. Em Espinosa, isso é uma verdade necessária 

enunciada no E1a4. Na situação acima, podemos explicar o nado de Bernard pela perda do 

barco; podemos explicar a viagem pelo desejo de chegar a Boulogne. Não podemos explicar a 

viagem pela perda do barco, nem o nado apenas pelo desejo de chegar a Boulogne.  

 No exemplo de McDermott, podemos estabelecer uma essência real do fato ocorrido 

que seja independente das duas formas nominais pela qual foi apresentado, ou que inclua 

ambas. Uma essência real seria uma descrição completa do evento ocorrido. No caso de 

Espinosa, a descrição de algo enquanto pensante ou extenso não pode ser suprimida. A 

descrição envolve o ser da coisa, a coisa só existe sob uma dessas duas descrições. Tampouco 

existe um fato que pode ser descrito parcialmente por uma ou por outra: não pode existir um 

fato que seja descrito por um conjunto de descrições que envolva tanto a extensão quanto o 

pensamento. Em Espinosa, a descrição de toda e qualquer coisa será necessariamente feita sob 

um vocabulário correspondente ao atributo extensão ou ao atributo pensamento. Não podemos 

                                                
102 McDermott, Michael, 1995, pág. 539: “Bernard made a trip across the Channel. The cause of his trip was that 

he had business in Boulogne. Bernard missed the ferry, so he swam… We find it natural to say that Bernard‟s 

swim was a result of his missing the ferry, but his trip was not. His swim would not have occurred if he had 

caught the ferry, but his trip still would have. And yet his trip was his swim: he only made one trip across the 

Channel, and it was a swim”. 
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oferecer nenhuma outra descrição além destas duas nem uma descrição que utilize aspectos de 

uma e de outra. Espinosa não poderia aceitar uma essência real independente de uma 

descrição feita a partir de um ou outro atributo. Por isso, a causa deve, necessariamente, 

envolver a descrição, e será apropriadamente atribuída somente no contexto onde tanto a 

causa quanto o efeito sejam descritos sob o mesmo atributo. 

Após a distinção feita entre contextos causais transparentes e opacos, Della Rocca 

busca mostrar que Espinosa não só poderia aceitar contextos causais opacos, mas, ainda, que, 

de fato, esta é a sua posição. O argumento de Della Rocca parte do fato de que, para Espinosa, 

contextos de causalidade imanente são opacos (pela E2p6). Podemos afirmar que (1) 

substância extensa = Deus = substância pensante, e (2) a substância extensa causa o modo 

extenso E1. Mas não podemos afirmar que (3) a substância pensante causa o modo E1 (ou que 

a substância extensa causa o modo P1). A substância pensante causa, apenas, modos do 

pensamento e o mesmo pode ser dito com relação à substância extensa e os modos da 

extensão. Como a substância pensante não causa modos de outros atributos (e a substância 

extensa também não), o contexto da causalidade imanente é opaco.   

Della Rocca mostrou que contextos causais opacos não são absurdos filosóficos nem 

algo que Espinosa rejeitaria. Sendo assim, Della Rocca considera que não existem motivos 

significativos para se negar que contextos de causalidade transitiva também sejam opacos.
103

 

Me parece que a interpretação de Della Rocca nos oferece bons motivos para evitar os 

problemas da aparente contradição entre a identidade dos modos de atributos distintos e da 

restrição com relação à causalidade entre atributos diferentes. 

 Della Rocca segue afirmando que toda propriedade que envolve um atributo é, 

também, opaca. Ou seja, a identidade dos entes que se expressam por um ou outro atributo 

não permite transferência das propriedades resultantes dos atributos. Assim, propriedades 

                                                
103 Della Rocca, 1996, págs. 118-123. 
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físicas e mentais são intensionais, e não extensionais.
104

 São intensionais, pois dependem da 

forma pela qual uma coisa se exprime, ou seja, uma coisa é física ou mental relativamente ao 

modo como é expressa. Extensionais seriam aquelas propriedades que não envolvem os 

atributos ou são “neutras” com relação a estes. Utilizando uma reformulação da Lei de 

Leibniz, Della Rocca afirma que podemos considerar uma ideia e seu correlato extenso como 

sendo numericamente idênticos, desde que compartilhem todas as suas propriedades 

extensionais.
105

 Propriedades que seriam extensionais para Espinosa, nesta abordagem, 

seriam: a) o número de efeitos imediatos de um modo; b) propriedades temporais; c) o grau de 

complexidade do modo.
106

 Essas propriedades devem ser idênticas para modos 

correspondentes de atributos diferentes. Porém, continuam não sendo condição suficiente para 

se estabelecer a identidade, visto que podemos, facilmente, imaginar muitos modos diferentes 

que compartilhem todas as suas propriedades neutras. Ou seja, o inverso da Lei de Leibniz, tal 

como Della Rocca a formulou, não valeria para Espinosa. Della Rocca conclui sua 

interpretação afirmando que a identidade numérica de ideia-objeto ou mente-corpo aparece 

como consequência do paralelismo (necessário para manter a relação entre ideia-objeto, ou 

entre uma mente e o seu corpo) somado ao fato de que propriedades físicas e mentais são 

intensionais.
107

  

Bennett oferece outra alternativa, adotando, parcialmente, (i) e reformulando b e c.
108

 

Insatisfeito com o argumento do paralelismo da E2p7, considera que Espinosa não possui 

razões suficientes para justificar a existência deste paralelismo específico que existe sem fazer 

uso da identidade dos modos. Segundo Bennett, é exatamente a identidade entre o modo do 

                                                
104 Della Rocca ressalta que extensionais aqui não significa relativos à extensão, mas serve antes para fazer 

oposição àquelas propriedades que dependem da forma como uma coisa se expressa. (Della Rocca, 1996, págs. 

128-9 e nota 35). 
105 Lei de Leibniz: A = B se e somente se A e B tiverem todas as suas propriedades em comum. Reformulação de 

Della Rocca: A = B se e somente se A e B tiverem todas as suas propriedades extensionais, ou neutras, em 

comum. 
106 Incluo entre propriedades neutras a quantidade de poder ou o grau de potência presente em cada modo. 
107 Della Rocca, 1996, págs. 128-140. 
108 Bennett, 1984, págs. 139-151. 
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pensamento e o modo correspondente da extensão que proporciona a necessidade do 

paralelismo ser tal qual é. Ou seja, sem a identidade não teríamos bons argumentos para 

justificar este mapeamento da cadeia causal de um atributo um sobre o outro. Assim, Bennett 

escolhe ignorar o que foi dito na E2p6dem, a saber: que os modos de cada atributo “envolvem 

o conceito” do atributo, podendo, então, adotar uma nova forma de se lidar com os modos. A 

identidade dos modos, segundo Bennett, não significa que minha mente seja idêntica ao meu 

corpo, mas, sim, que minha mente é o mesmo modo que o meu corpo. O modo, assim, se 

torna uma propriedade neutra, que não envolve nenhum atributo. Bennett afirma: 

 

“Ele [Espinosa] não pode estar dizendo que P1 físico = M1 mental; isto é 

impossível porque eles pertencem a atributos diferentes. Sua tese é, em vez 

disso, que se P1 está sistematicamente ligado a M1, então P1 é extensão-e-F 
para alguma diferença específica F tal que M1 é pensamento-e-F. O que é 

preciso para um mundo extenso conter meu corpo é exatamente aquilo que 

é preciso para um mundo pensante conter a minha mente”. 
109

 

 

Essa interpretação exige que os modos sejam modificações da substância abstraída de seus 

atributos, o que também deixa de lado E2p6 e sua demonstração. Bennett considera que 

ignorar esta proposição é menos prejudicial para o sistema da Ética como um todo, do que as 

alternativas até então apresentadas na literatura sobre Espinosa. Porém, me parece um desvio 

grande demais, o qual Espinosa jamais poderia aceitar. Para Espinosa, tudo o que percebemos, 

percebemos sob algum atributo. Sendo assim, a diferença específica introduzida por Bennett 

seria impensável até mesmo para o intelecto infinito de Deus. Isso é absurdo. Além disso, o 

próprio Bennett reconhece que este modo isento de atributo se torna mais básico do que os 

próprios atributos, visto que ele se expressa em ambos. Como essência parece ser aquilo que é 

o mais fundamental da coisa, esse modo sem atributo se torna a essência mesma da 

                                                
109 Bennett, 1984, pág. 141: “He [Spinoza] cannot be saying that physical P1 = mental M1; that is impossible 

because they belong to different attributes. His thesis is rather that if P1 is systematically linked with M1, then 

P1 is extension-and-F for some differentia F such that M1 is thought-and-F. What it takes for an extended world 

to contain my body is exactly what it takes for a thinking world to contain my mind.” 
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substância. Ora, isso faz da E1d4 uma definição resultante de uma ilusão provocada pelo fato 

de que não podemos conceber o modo mais básico que existe independente dos atributos. 

Bennett acaba por cair em um problema semelhante ao daqueles que optam por uma 

interpretação subjetiva dos atributos, pois impõe ao intelecto da E1d4 uma concepção 

equivocada da substância. Ora, Bennett está argumentando que existem coisas no mundo, a 

saber, modos isolados dos atributos, que não podem ser pensados sequer pelo intelecto 

infinito e que tais modos são a própria essência da substância.
110

 De todas as posições vistas 

até aqui, esta parece ser a mais distante da Ética e da filosofia de Espinosa como um todo. 

 Não vejo problema em afirmar que um modo da extensão E1 seja idêntico a um modo 

do pensamento P1. Como vimos no capítulo 1 com o argumento de Leibniz no caso das 

substâncias, atributos distintos não podem proibir a existência um do outro em um mesmo 

sujeito. Não podemos provar uma contradição da coexistência de atributos distintos em um 

mesmo sujeito pelo simples fato de que eles não possuem nada em comum. Igualmente, não 

podemos provar uma contradição no fato de um modo ser extenso e pensante, pois o ser 

extenso do modo não possui nada em comum com o ser pensante do mesmo. Ou seja, não é 

possível provar que o modo P1 é diferente do modo E1, pois a explicação de tal diferença 

deveria envolver tanto a qualidade de ser pensante quanto a qualidade de ser extenso. Ora, o 

modo P1 não envolve a extensão e o modo E1 não envolve o pensamento. Logo, tal prova não 

seria possível. Assim, a qualidade de ser extenso não pode excluir nem limitar a qualidade de 

ser pensante e vice-versa.  

 

Observações finais 

Vimos, no capítulo 1, que os atributos não são fenômenos resultantes da finitude 

intelectual humana, tampouco entes concretos ou substâncias. São formas de se conceber a 

                                                
110 Bennett, 1984, págs. 146-7. 
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substância, ou melhor, propriedades pelas quais a substância se expressa, se mostra ou se 

apresenta. Não podemos identificar os atributos entre si, tampouco identificar cada um com a 

substância. A substância é o conjunto de todos os atributos, o conjunto de todas as perfeições: 

a substância é o ente infinitamente infinito. 

 Ora, “na natureza nada é dado fora das substâncias e respectivas afecções” (E1p6cor). 

Como existe apenas uma substância, podemos afirmar que tudo o que existe é, ou bem a 

substância única infinitamente infinita, ou bem suas afecções ou modos. Por outro lado, pelo 

E1p10esc, “nada há de mais claro na Natureza do que ter de se conceber cada ente sob algum 

atributo e quanto mais realidade ou existência o ente tiver tanto mais atributos ele terá.” 

Identificar a substância com ambos os atributos parece, à primeira vista, transformar a 

substância em um ente complexo e com isso divisível, ou ao menos passível de ser pensado 

como divisível. Porém, esta concepção é uma consequência da tese cartesiana de que 

conceber separadamente implica poder existir separadamente. Espinosa não se compromete 

com ela. Como os atributos são concebidos por si, um não pode negar nem contradizer o 

outro. Logo, a substância pode se expressar por atributos concebidos separadamente, mas não 

pode existir sem nenhum de seus atributos. Sua existência exige a existência de todos os seus 

atributos. Temos uma só substância, única e indivisível, que se expressa por atributos 

distintos. Fica claro, com isso, que o fato de algo poder se expressar por atributos distintos 

não inibe a unidade e a indivisibilidade da coisa. Podemos, portanto, afirmar que a mente e o 

corpo são um só e único modo expresso por atributos distintos.  

Surgem algumas dificuldades a partir desta identificação, mas elas podem ser 

resolvidas. O peso da afirmação da identidade supera todas as dificuldades encontradas e deve 

impor-se sobre qualquer outra tentativa de interpretação. 

Enquanto a distinção entre os atributos é, de fato, real, a distinção entre substância e 

atributo é uma distinção de razão, no sentido apresentado nos Pensamentos Metafísicos de 



 106 

Espinosa: “Reconhece-se tal distinção [de Razão] quando uma substância não pode ser 

concebida sem um tal atributo”.
111

 A distinção entre os atributos não é de razão, pois um pode 

ser concebido sem o outro. A substância, no entanto, só pode ser concebida na sua 

integralidade através de todos os seus atributos. Esta se identifica com todos os atributos ao 

mesmo tempo e não com este ou aquele. Sendo assim, a substância toda (Extensão e 

Pensamento) causa tudo. Enquanto extensa, não causa entes mentais; enquanto pensante, não 

causa entes extensos; mas sendo simultaneamente ambos, sempre, enquanto substância, causa 

tudo o que é mental e tudo o que é extenso. Igualmente, um dado modo “completo” – 

simultaneamente extenso e pensante – causa outro modo “completo”. Mas, enquanto extenso, 

causa apenas modos extensos e, enquanto pensante, causa apenas outros pensantes. Não 

pretendo, aqui, aproximar-me de Bennett e adotar uma concepção de modo independente dos 

atributos, mas uma concepção de modo que seja, simultaneamente, dependente de todos os 

atributos. 

 Assim, ontologicamente, a substância é única e indivisível. Não pode ser pensada 

como divisível, pois deve, necessariamente, conter todos os atributos. Conceitualmente ela é 

múltipla, pois pode expressar-se de várias maneiras. Igualmente, o modo nele mesmo não se 

identifica com o modo sob um ou outro atributo, mas com ambos simultaneamente. Temos, 

assim, uma espécie de “terceiro modo,” mas não abstraído dos atributos e, sim, implicando 

ambos ao mesmo tempo. Logo, a mente humana (modo do pensamento) e o corpo humano 

(modo da extensão correspondente) possuem uma unidade ontológica e, portanto, são 

idênticos. 

 

 

 

                                                
111 Pensamentos Metafísicos, II, 5. 
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Conclusão 

 

 

 A imanência de Deus faz com que, na filosofia de Espinosa, reinem expressões que 

caracterizam um ente a partir de uma concepção conceitual. O gnosiológico e o ontológico se 

misturam. As coisas são chamadas de “Deus enquanto” algo, são a expressão de Deus sob 

atributos diferentes, são percebidas como eternas e concebidas na duração. Em vários 

momentos, conceitos distintos são usados para referir-se a uma só e mesma coisa. Tanto no 

que se refere a Deus quanto no que se refere às próprias coisas, temos uma variedade de 

formas de conceber-se os entes em Espinosa. Uma mesma coisa é percebida aqui e ali de 

formas distintas. A realidade da coisa e a forma pela qual ela se apresenta precisam sempre 

ser analisadas em conjunto. É a própria realidade da coisa que determina sob quais formas 

diferentes ela pode apresentar-se, ou suas várias expressões; por isso, a compreensão das suas 

variadas apresentações é imprescindível para o conhecimento das essências das coisas. Tanto 

no que se refere a Deus, sua essência e seus atributos quanto no que se refere às coisas, suas 

essências e existências precisamos compreender sempre a relação entre a forma pela qual as 

coisas apresentam-se para o intelecto (seja ele finito ou infinito) e a forma pela qual são ditas 

ser ou existir. Uma está intimamente ligada à outra, mas podem ser pensadas sob aspectos 

diferentes. Esta característica da filosofia de Espinosa esteve sempre presente nas análises 

feitas neste trabalho. São elas que estabelecem a força da imanência divina, que possibilitam a 

compreensão das essências das coisas e que nos levam ao conhecimento da identidade do 

corpo e da mente humana. 

 Espero ter esclarecido os conceitos de substância, atributo e essência. Para que 

possamos seguir o raciocínio de Espinosa precisamos aceitar os pontos de partida de sua 

filosofia. O próprio Espinosa estava muito ciente deste fato. Ele rompe sua correspondência 
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com Hugo Boxel por perceber que este parte de noções muito distintas das suas. Começa sua 

última carta para esse (Carta 56) afirmando: “Quando duas pessoas seguem primeiros 

princípios diferentes, a dificuldade que experimentam em se encontrar e atingir acordos em 

assuntos envolvendo muitas outras questões poderia ser mostrado simplesmente a partir desta 

nossa discussão...”.
112

 E termina esta carta dizendo: “Concluindo, mui estimado Senhor, 

percebo que fui mais longe do que pretendia, e não irei incomodá-lo mais com assuntos que 

sei que você não irá conceder, seus primeiros princípios sendo muito diferentes dos meus, 

etc.”
113

 Ou seja, sem um acordo estabelecido com relação às bases do conhecimento, com 

relação às definições das coisas e do conhecimento da natureza divina, não será possível 

entrar em uma real discussão com Espinosa. O entendimento de tais teses será, por isso, 

condição de possibilidade para qualquer estudo ou refutação produtiva do pensamento 

exposto na Ética. 

 A primeira definição da Ética é a definição daquilo que é causa de si. Como a 

investigação das verdades deve partir do conhecimento das essências das coisas ou de sua 

causa próxima,
114

 aquilo que é causa de si, sendo sua própria causa próxima, deve ser a 

primeira coisa a ser conhecida.
115

 Ora, aquilo que é causa de si é Deus. Deus, por sua vez, é 

causa de todas as demais coisas existentes. Assim, o conhecimento das essências das demais 

coisas existentes deve partir de Deus. E este conhecimento deve ser estabelecido através da 

verdadeira definição da coisa, pois esta representa a essência da própria coisa.
116

 

                                                
112

 Carta 56, de 1674: “When two people follow different first principles, the difficulty they experience in 

coming together and reaching agreement in a matter involving many other questions might be shown simply 

from this discussion of ours…” 
113 Ibidem: “In conclusion, most esteemed Sir, I find that I have gone further than I intended, and I will trouble 
you no longer with matters which I know you will not concede, your first principles being far different from my 

own, etc.” 
114 No TCI, §19, o conhecimento do 3º gênero, o mais perfeito tipo de conhecimento, é explicado da seguinte 

maneira: “existe uma percepção em que a coisa é percebida por sua essência unicamente ou por sua causa 

próxima”. 
115 Pela E2p40esc2, sabemos que o 3º gênero do conhecimento “... parte da idéia adequada da essência formal de 

certos atributos de Deus para chegar ao conhecimento adequado da essência das coisas”. 
116 TCI, §92: “... a melhor conclusão se tirará de alguma essência particular afirmativa, ou seja, de uma 

verdadeira e legítima definição”. 
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 Tentei seguir o caminho indicado por Espinosa: o caminho que parte de definições e 

verdades primeiras e segue por meio de provas e deduções encontrando novas verdades. O 

caminho que começa com Deus e segue para as coisas, que parte da essência de Deus e 

continua em direção às essências das coisas, para só então deparar-se com as coisas existentes 

finitas e particulares. Com isso, espero ter conseguido mostrar que o corpo do homem é 

idêntico à sua mente; que a essência do homem existe, atualmente na duração, objetiva e 

eternamente no intelecto divino e formalmente nos atributos de Deus; e que estes atributos são 

atributos de uma única substância que se expressa de infinitas maneiras, como pensamento e 

extensão, como eternidade e infinitude, e como corpos e ideias tais como aqueles que 

compõem o ser do homem. 

 

De certa forma, este trabalho me foi imposto pela dificuldade encontrada toda vez que 

tentava enfrentar a Ética, particularmente no que diz respeito à relação entre a mente e o 

corpo humano. Sempre voltando para ao mesmo ponto, para a coexistência dos atributos e a 

dificuldade da compreensão das essências, não me foi possível seguir adiante no estudo de 

Espinosa sem, primeiro, satisfazer-me com uma interpretação coerente dos seus conceitos 

fundamentais. Não me foi possível compreender a relação entre a mente e o corpo humano 

sem, antes, entender em que consiste a relação entre a substância e seus atributos e em que 

consistem as essências das coisas e do homem em particular. Por isso, o ponto de partida feito 

através dos conceitos apresentados aqui foi apenas em parte determinado pela metodologia 

indicada por Espinosa. Mais decisivo do que isso foi minha própria dificuldade em 

compreender a Ética sem uma interpretação que esclarecesse estes conceitos fundamentais, de 

tal forma que fosse possível compreendê-los e aplicá-los em conjunto na filosofia de Espinosa 

como um todo. Por isso, este trabalho constitui, para mim, um ponto de partida para futuras 

investigações que seriam impensáveis sem este estudo preliminar. O presente trabalho 
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consiste, assim, num instrumento pessoal de pesquisa, sem o qual me encontrava paralisada 

diante das enigmáticas sentenças encontradas nas obras de Espinosa. 
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