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A verdade é índice de si mesmo e do falso. 

 

 

Espinosa fundamenta sua filosofia, no total conhecimento das idéias1, definindo-as de 
acordo com sua concepção. O autor garante que “todas as idéias, enquanto se referem a 
Deus2, são verdadeiras”3. Ou seja, todas as idéias, que existem em Deus, convém 
inteiramente com os seus ideados, assim tudo que se segue formalmente da Natureza 
divina, “segue-se também em Deus objetivamente na mesma ordem e com a mesma 
conexão da idéia de Deus”4, demonstra-se aqui, que, todas as coisas podem ser concluídas 
por um intelecto infinito, como que formando a essência da substância, pertencem a uma 
substância única, e, conseqüentemente as substâncias pensante e extensa são uma e a 
mesma substância, exprimida ora sob um atributo5, ora sob outro. “A idéia de Deus, da qual 
se seguem coisas infinitas em infinitos modos6, não podem ser senão única”7. 

 

Para, Espinosa, Deus é único e perfeito, é a substância8 única, capaz de demonstrar a 
realidade. Tudo que é real, é perfeito, não existe erro. 

 

Não existe ou é concebido nada fora de Deus, pois, tudo provém do Ser Perfeitíssimo. 
Como já foi explicado, todas as idéias que se referem a Deus, são verdadeiras, com isso fica 
explícito que não existe um “modo positivo de pensar que constitua a forma do erro, isto é, 
da falsidade”9, pois, esse modo de pensar não pode existir em Deus. Conseqüentemente 
não há nada de positivo nas idéias chamadas de falsas. 

 

                                                           
1
 “Por idéia entendo um conceito da alma, que a alma forma pelo fato de ser uma coisa pensante”. [ definição III- Livro II da 

Ética- Os Pensadores- 1983- São Paulo- Tradutor: Joaquim Ferreira Gomes, Abril Cultural] 
2
 “Por Deus entendo o ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consta de infinitos atributos, cada um dos quais 

exprime uma essência eterna e infinita”.[ definição VI –Livro I da Ética- Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim de 
Carvalho, Abril Cultural]. 
3
 Proposição XXXII, Livro II da Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim Ferreira Gomes. 

4
 Corolário da proposição VII, Livro II da Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim Ferreira Gomes, Abril 

Cultural. 
5
 “Por atributo entendo o que o intelecto percebe da substância como constituindo a essência dela” [ definição IV, Livro I da 

Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim de Carvalho, Abril Cutural].  
6
 “Por modo entendo as afecções da substância, isto é, o que existe noutra coisa pela qual também é concebido” [ definição V, 

Livro I da Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo- tradutor : Joaquim de Carvalho, Abril Cultural] 
  
7
 Proposição IV, Livro II da Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim Ferreira Gomes, Abril Cultural.  

8
 “Por substância entendo o que existe em si e por si é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra 

coisa do qual deva ser formado”. [ definição  III, Livro I da Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim de 
Carvalho, Abril Cultural].  
9
 Demonstração da proposição XXXIII, Livro II da Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim Ferreira Gomes, 

Abril Cultural. 
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Espinosa nos apresenta o erro como uma abstração, isto é, o erro é a ausência de 
conhecimento, um conhecimento parcial, mutilado , abstrato. O erro consiste em reunir 
conhecimentos parciais, para enfim definir um conceito geral, portanto, errar é “achar” que 
conhece, sem conhecer realmente. Nosso intelecto imagina coisas observadas 
exteriormente, e sem ter certeza de sua essência define a coisa como verdadeira. A 
imaginação cria vários nomes e conceitos vazios e abstratos, ficcionando a realidade 
querendo explicá-la assim. 

 

Espinosa no escólio da proposição XXXV do livro II da Ética , explica amplamente a 
afirmação de que o erro consiste na falta de conhecimento, diz o filósofo que os homens se 
enganam quando se julgam livres, pois, eles não conhecem nenhuma causa de suas ações. 
Todos pensam que as ações humanas são provenientes de suas vontades, porém, 
desconhecem qual o real significado de vontade e de como ela move o corpo. Ou seja, por 
exemplo quando olhamos o sol, imaginamos que ele está bem próximo de nós, o erro aqui 
está inserido, não na imaginação da proximidade do sol, mas no fato de que, enquanto 
assim imaginamos, ignoramos a causa dessa imaginação bem como a verdadeira distância 
que sol está. Porém, mesmo que depois saibamos da distância real do sol, não deixaremos 
de imaginá-lo perto de nós. Efetivamente, não imaginamos o sol tão próximo porque 
ignoramos sua real distância, mas, porque uma afecção do nosso corpo envolve a essência 
do sol, enquanto o corpo é afetado por ele. 

 

As idéias são sempre verdadeiras e adequadas quando existem em Deus10, e, 
enquanto se referem a Deus11, assim não podem ser nem inadequadas nem confusas, só 
existem idéias inadequadas e confusas quando elas se referem apenas à alma humana. 
Espinosa nos explica que o intelecto humano só tem idéias inadequadas quando elas são 
provenientes apenas do intelecto humano, não tem referência alguma com o Ser 
Perfeitíssimo. Essas idéias são como conclusões sem nenhuma premissa.   

 

Espinosa garante que o intelecto humano é criador de idéias verdadeiras, mesmo que 
essas criações, “não sejam senão a descoberta de que, como modo finito da substância 
divina, não podemos bem pensar a não ser quando pensamos, a partir de Deus, a ordem 
universal das idéias”12, ou seja, por esse motivo é que o filósofo garante que devemos bem 
conhecer nosso intelecto, porque só através dele podemos chegar à verdade. 

 

                                                           
10

 Proposição XV, Livro I da Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim de Carvalho, Abril Cultural. 
11

 Proposição XXXII, Livro II da Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim Ferreira Gomes, Abril Cultural. 
12

 Lívio Teixeira, Tratado da reforma da Inteligência, São Paulo, 2004, Martins Fontes. 
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Como citado acima, Espinosa considera o conhecimento das idéias, princípio de sua 
filosofia. O autor diz que o conhecimento da norma da idéia verdadeira, deve partir da 
“idéia que é causa e sustentáculo do real, causa das coisas singulares e das relações 
necessárias que existem entre elas”13, isto é, o conhecimento deve partir somente de Deus. 
Espinosa diz que através do conhecimento perfeito o homem é capaz de chegar à felicidade 
e liberdade. Para ele o conhecimento está diretamente ligado a ação humana, e assim 
conseqüentemente quanto mais o homem aumenta seu conhecimento, mais aumenta sua 
potência de ação, conquistando assim a libertação de suas culpas e medos, que nascem das 
superstições. 

 

No corolário da proposição XXXIX do livro II da Ética, Espinosa, diz que existem idéias e 
noções comuns a todos os homens, ele explica que todos os corpos referem-se a alguma 
coisa comum, e, essas devem ser compreendidas por todos os corpos adequadamente, ou 
seja, clara e distintamente. 

 

Espinosa afirma que a relação entre alma e corpo não é a da ação e da paixão, para 
ele, existe entre corpo e alma uma relação de correspondência ou de expressão. Alma e 
corpo exprimem no seu modo próprio o mesmo evento. “Há uma unidade e uma 
inteligibilidade intrínsecas e que constituem a essência de um modo singular”14. Vemos 
assim que a causa divina enquanto causa imanente, reaparece  substituindo os processos de 
funcionamentos externos por processos internos. Isto explica as ações e paixões da alma e 
do corpo, ou seja, enquanto a alma for passiva o corpo assim o será, e, quando for ativa o 
corpo também será. 

 

O filósofo, afirma que a alma humana percebe adequadamente as coisas relacionadas 
aos pensamentos, enquanto os corpos percebem adequadamente as coisas relacionadas a 
outros corpos, ou seja, cada modo percebe clara e distintamente as coisas relacionadas aos 
seus próprios modos. 

 

O autor diz que é necessário conhecer a alma humana, só assim, resumiremos o 
essencial de sua filosofia “o conhecimento da união da mente com a Natureza inteira”, ou 
seja, é a ligação do homem com o todo, com o Ser Perfeitíssimo; significa a unificação da 
mente com a Natureza. A doutrina da salvação pelo conhecimento de Espinosa, garante que 
tudo tem que ser explicado partindo da real existência de Deus, ou seja, tudo que existe 
exprime de algum modo a existência do Ser Perfeitíssimo, não sendo admitido nada 

                                                           
13

 Marilena Chauí, pág. XV, Vida e Obra, Os Pensadores, 1983, São Paulo, Abril Cultural. 
14

 Marilena Chauí, pág. XVII, Vida e Obra, Os Pensadores,1983,São Paulo, Abril Cultural. 
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negativo relacionado a isso. Só através de Deus identifica-se a essência15 da coisa. Isso quer 
dizer, que nossos pensamentos, que são modos de um absoluto divino, não podem deixar 
de ter alguma realidade, mesmo que se tratem de idéias obscuras, que tratem das afecções 
do corpo, ou seja, que se originam das percepções sensíveis e da imaginação. 

 

Para enfim chegar à verdade das coisas, o intelecto humano tem que identificar 
algumas coisas, que detalharemos agora neste trabalho. 

 

Espinosa explica na Ética II a causa das noções comuns, que segundo ele são a base do 
nosso entendimento, ele deixa claro que existem vários tipos de noções que devem ser 
estudadas para detectar quais são adequadas e quais não são. 

 

Espinosa declara que deveria escrever um novo tratado sobre à doutrina do 
conhecimento e que por isso na Ética só apresenta o que é necessário saber.  

 

Resumindo o que o filósofo diz em seu livro II da Ética, mais propriamente no Escólio I 
da proposição XL, os homens tem muitas percepções formando assim noções universais.                                      

    

1. das coisas singulares que os sentidos 
representam mutiladas, confusas e sem ordem à 
inteligência;  por essa razão tomei o hábito de 
chamar a essas percepções 
“conhecimento pela experiência vaga”. 

 

2. dos sinais, por exemplo, do fato de termos 
ouvido ou lido certas palavras, nos recordamos 
das coisas e delas formamos idéias semelhantes 
àquelas pelas quais imaginamos as coisas. Para 
o futuro, chamarei a essas duas maneiras de 
considerar as coisas: “conhecimento do 
primeiro gênero, opinião ou imaginação; 

 
                                                           
15

 Segundo o tradutor: Joaquim de Carvalho “Essência não tem sentido de universal nem o de entidade ideal, é o ser próprio, 

tanto na ordem das idéias como na das coisas”. [ nota 3 do tradutor, livro I da Ética, Os Pensadores,1983,São Paulo, Abril 
Cultural].  
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3. finalmente, do fato de termos noções comuns e 
idéias adequadas das propriedades das coisas. A 
este gênero darei o nome de “Razão e 
conhecimento do segundo gênero”16. 

 

O que verifica-se é que o segundo gênero diz respeito às propriedades das coisas. Para 
o autor os princípios de conhecimento do segundo gênero são as noções comuns, esses  
conhecimentos apesar de serem adequados não demonstram a essência das coisas. 

 

Espinosa explica que existe um terceiro, que detalhará, e batiza-o de “ciência 
intuitiva”. Este é o gênero de conhecimento que o filósofo considera ideal para chegar enfim 
à idéia adequada, da essência formal de certos atributos divinos, para conhecer 
adequadamente a essência das coisas. Este terceiro gênero de conhecimento, é que dá a 
fundamentação epistemológica de toda a Ética, Espinosa diz que “podemos, desse 
conhecimento, deduzir um grande número de coisas que conheceremos adequadamente, 
formar, assim, aquele terceiro gênero de conhecimento de que falamos no escólio II da 
proposição XL...”17 . Nota-se aqui  que o terceiro gênero de conhecimento inclui a dedução, 
não qualquer dedução, mas, aquela que, parte da definição da essência do Ser Perfeitíssimo, 
deduz a essência das coisas. O terceiro modo de conhecimento se resumi na seguinte 
constatação, é aquele em que, partindo da idéia verdadeira de uma coisa, buscamos a causa 
próxima dessa idéia e a causa próxima, desta causa próxima e assim, num movimento 
regressivo, até chegarmos a Deus, ou seja, como já foi dito antes, todas as idéias 
verdadeiras partem de Deus e nos levam a ele. 

 

O pensamento de Espinosa, fica claro quando nos recordamos de nosso fim, a 
perfeição, o conhecimento da mente com a Natureza inteira. Não podemos alcançar nosso 
objetivo sem usar os meios que são os conhecimentos de nós mesmos e o da Natureza; mas 
não podemos conhecer-nos a nós mesmos, sem pensar o Todo; ou seja, “não podemos 
conhecer nada que não nos conduza a um conhecimento maior do ato de conhecer”18. 
“Conhecer-nos a nós mesmos e à Natureza, não é uma condição prévia, mas um modo de 
realizar o conhecimento do Todo, que é o melhor modo de conhecer”19. 

 

                                                           
16

 Escólio II da proposição XL do livro II da Ética, Os Pensadores,1983, São Paulo, tradutor: Joaquim Ferreira Gomes, Abril 

Cultural. 
17

 Ética II, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim Ferreira Gomes, Abril Cultural. 
18

 Lívio Teixeira, Tratado da reforma da inteligência, pág. XIX, Martins Fontes, São Paulo, 2004. 
19

 Lívio Teixeira, Tratado da reforma da inteligência, pág. XX, Martins Fontes, São Paulo, 2004. 
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Espinosa, afirma então que “conhecimento do primeiro gênero é a única causa da 
falsidade; ao contrário, o conhecimento do segundo e o terceiro gêneros é necessariamente 
verdadeiro”20, o conhecimento do primeiro gênero contém todas as idéias que são confusas 
e inadequadas, por isso o filósofo considera a única causa da falsidade. Espinosa diz também 
que o conhecimento do segundo e do terceiro gênero de conhecimento contém as idéias 
adequadas; por esse motivo esse conhecimento é verdadeiro. 

 

O autor garante que usando o segundo e o terceiro gênero de conhecimento o 
intelecto humano é capaz de discernir o verdadeiro do falso, pois, esses gêneros trazem ao 
intelecto idéias adequadas. “O conhecimento do segundo e do terceiro gêneros, e não o do 
primeiro, ensina-nos a discernir o verdadeiro do falso”21. 

 

Espinosa segundo a demonstração da proposição XLIII, diz que uma idéia verdadeira 
em nós é uma idéia adequada em Deus, enquanto ele se exprime pela natureza da alma 
humana. 

 

Espinosa foi fundador de uma filosofia diferenciada, ele revolucionariamente, 
demonstra em sua filosofia,  que a verdade é imanente ao próprio conhecimento, sua 
essência é intrínseca, conhece-se adequadamente uma coisa, conhecendo sua causa. A 
verdade é índice de si mesma e do falso, não consiste na adequação da idéia à coisa. Já que 
a idéia revela a causa da coisa ela mesma sempre dá a garantia da adequação. Espinosa 
demonstra em sua filosofia, a imanência da verdade ao objeto, pela demonstração da 
gênese do objeto. A verdade não necessita de critérios, ela mesma julga o falso, e, não o 
falso q 

                                                           
20

 Proposição XLI do livro II da Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim Ferreira Gomes, Abril Cultural. 
21

 Proposição XLII do livro II da Ética, Os Pensadores, 1983, São Paulo, tradutor: Joaquim Ferreira Gomes, Abril Cultural. 
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