


BENTO ESPINOZA

Principais Obras
Princípios da Filosofia de Descartes (1663)

Tratado Teológico-Político (1670)

Tratado da Correção do Intelecto (1677)

Ética (1677)



CONCEITO DE SUBSTÂNCIA

Deus é uma causa única

Mente e corpo são um só





SUBSTÂNCIA

Não possui causa fora de si, ela é causa de si mesma,
CAUSA SUI

VI da Parte I da Ética: "Uma substância não pode ser
produzida por outra substância“

É INFINITA

INDIVISIVEL

É DEUS (MUNDO)

NÓS SOMOS PARTE DE DEUS

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_(livro)


CONCEITO DE DEUS

“A mente humana é parte do intelecto infinito de Deus.”

As obras religiosas eram interpretação humanas sem fundamentação racional.

Textos não traduzem a realidade que envolve o Criador e sua criação.

Deus era sinônimo de natureza o qual estaria refletido na harmonia e na 
existência de todas as coisas.

Deus é transcendental e imanente.



ÉTICA

A Ética de Spinoza baseia-se na ideia de que a virtude
é uma forma de capacidade de agir segundo a própria
natureza humana. Portanto, agir virtuosamente
estaria intimamente relacionado com procurar
preservar o próprio ser.



(Enem 2017) 



(Enem 2017) - Os filósofos concebem as emoções que se combatem

entre si, em nós, como vícios em que os homens caem por erro próprio; é

por isso que se habituaram a ridicularizá-los, deplorá-los, reprová-los ou,

quando querem parecer mais morais, detestá-los. Concebem os homens,

efetivamente, não tais como são, mas como eles próprios gostariam que

fossem. ESPINOSA, B. Tratado político. São Paulo: Abril Cultural, 1973.No

trecho, Espinosa critica a herança filosófica no que diz respeito à

idealização de uma:

a) estrutura da interpretação fenomenológica.

b) natureza do comportamento humano.

c) dicotomia do conhecimento prático.

d) manifestação do caráter religioso.

e) reprodução do saber tradicional.
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(UEL-2004) “A idéia ilusória da vontade livre deriva de percepções
inadequadas confusas; a liberdade, entendida corretamente, no entanto não é o estar
livre da necessidade, mas sim a consciência da
necessidade.” (SCRUTON, Roger. Espinosa. Trad. deAngélica Elisabeth Könke. São
Paulo: Unesp, 2000. p. 41.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre liberdade em Espinosa,
considere as afirmativas a seguir.

I. A liberdade identifica-se com escolha voluntária.
II. A liberdade significa a capacidade de agir espontaneamente, segundo a
causualidade interna do sujeito
III. A liberdade e a necessidade são compatíveis.
IV. A liberdade baseia-se na contingência, pois se tudo no universo fosse necessário
não haveria espaço para ações livres.
Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
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(Uel 2007) De acordo com seu conhecimento sobre a ética de

Spinoza, é correto afirmar:

a) A necessidade não se aplica às ações livres do homem.

b) O homem virtuoso procura agir com compaixão.

c) A felicidade é o prêmio da virtude, pois a ação virtuosa tem como

recompensa a felicidade.

d) Quanto mais um homem se esforça por preservar o seu ser,

mais ele é virtuoso.

e) O homem é mais livre na solidão, pois aí ele só obedece a si

mesmo.



(Uel 2007) De acordo com seu conhecimento sobre a ética de

Spinoza, é correto afirmar:

a) A necessidade não se aplica às ações livres do homem.

b) O homem virtuoso procura agir com compaixão.

c) A felicidade é o prêmio da virtude, pois a ação virtuosa tem como
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(Ufpa 2012) No contexto da cultura ocidental e na história do pensamento político e

filosófico, as considerações sobre a necessidade de valores morais prévios na

organização do Estado e das instituições sociais sempre foi um tema fundamental

devido à importância, para esse tipo de questão, dos conceitos de bem e de mal,

indispensáveis à vida em comum.

Diante desse fato da história do pensamento político e filosófico, a afirmação

de Espinosa, segundo a qual “Se os homens nascessem livres, não

formariam nenhum conceito de bem e de mal, enquanto permanecessem

livres” (ESPINOSA, 1983, p. 264), quer dizer o seguinte:

a) O homem é, por instinto, moralmente livre, fato que condiciona sua ideia de ética

social.

b) Assim como o indivíduo é anterior à sociedade, a liberdade moral antecede

noções como bem e mal.

c) Os valores morais que servem de base para nossa socialização são tão naturais

quanto nossos direitos.

d) Não poderíamos falar de bem e de mal se não nos colocássemos além da

liberdade natural.

e) Não há nenhum vínculo necessário entre viver livre e saber o que são bem e

mal.
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(Uel 2018) Leia o texto a seguir.Vimos, assim, que a Alma pode sofrer grandes

transformações e passar ora a uma maior perfeição, ora a uma menor, paixões

estas que nos explicam as afecções de alegria e de tristeza. Assim, por alegria,

entenderei, no que vai seguir-se, a paixão pela qual a Alma passa a uma perfeição

maior; por tristeza, ao contrário, a paixão pela qual a Alma passa a uma perfeição

menor .(ESPINOSA, B. Ética. Trad. Antonio Simões. Lisboa: Relógio D’Água, 1992.

p. 279). - Com base no texto e nos conhecimentos sobre o problema da paixão

e da afecção em Espinosa, assinale a alternativa correta.

a) A tristeza é uma ação da alma, consistente na afecção causada por uma paixão,

por meio da qual a alma visa a própria destruição.

b) As transformações da alma, seja o aumento ou a diminuição de intensidade,

fazem coexistir paixões contrárias.

c) O aumento de perfeição, característico de afecção da alegria, vincula-se ao

esforço da alma em perceber-se com mais clareza e distinção.

d) Tristeza e alegria são denominadas paixões porque resultam da ação de distintas

dimensões da alma, responsáveis pela produção dessas afecções.

e) Se uma coisa aumenta a potência de agir do corpo, a ideia dessa mesma coisa

diminuirá a potência de pensar da nossa alma.
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(Ufsm 2015 – Adaptada Espinoza) - Revoltas e movimentos sociais, como os ocorridos

recentemente no Brasil, estão frequentemente envolvidos no aperfeiçoamento da vida social e

podem ter papel adaptativo. Na história da filosofia política moderna, alguns filósofos

conceberam seres humanos como átomos individuais movidos por apetites ou desejos guiados

pelo prazer e dor, sendo o apetite fundamental do homem a autopreservação. Numa situação

de escassez de bens, com pessoas guiadas exclusivamente por desejos antecipadores de

prazer e voltados à autopreservação, haverá, inevitavelmente, conflito social.

Que alternativa(s) racional(is) soluciona(m) o conflito?

I. Uso da força e violência.

II. Uso da ideologia e controle da informação.

III. Acordo e deliberação coletiva. (Espinoza – Existir mantendo-se vivo)

IV. Apelo à tradição e costume.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

a) I e II apenas.

b) I, II e III apenas.

c) III apenas.

d) III e IV apenas.

e) IV apenas.
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(Ufsm 2015) – EXPLICAÇÃO= Segundo o filósofo moderno Baruch Espinoza tudo o que
existe tem propensão a se manter existindo como é, portanto tudo tende a conservar-
se. No caso dos homens, aliados a esse instinto de conservação, ocorre uma mistura
desordenada das ideias, onde as emoções manifestam paixões que guiam os homens
em suas ações, isto é, para Espinoza o direito natural de cada homem. Assim, o
homem não age guiado pela tradição ou costumes, mas sim pelas suas paixões. Como
na natureza há regras, os homens, inseridos na natureza, também devem seguir
regras, contudo, estas devem ser recomendadas exclusivamente pela razão, o direito
natural então irá se expressar através dessa razão. Em sociedade o Estado é o detentor
do poder e do direito, mas se o Estado seguir a razão que é própria de cada um dos
indivíduos estará seguindo o direito natural de cada um, isto levará a divergência de
opiniões e ao conflito. Para que os homens possam coexistir, o Estado deve limitar o
poder dos indivíduos, mas não invalidar seu direito natural. Desta forma, Espinoza não
possui o objetivo de entender os homens, mas melhorá-los em sua condição, uma vez
que suas paixões interferem no desenvolvimento de uma vida coletiva. O caminho
para a solução dos conflitos, uma vez que somos seres individuais, átomos existenciais
dentro de um corpo coletivo, só pode se dar por meio do acordo estabelecido entre os
homens no intuito de que todos possam compreender que sem um consentimento
esclarecido em conjunto, jamais se poderá atingir a autopreservação individual.
Somente pela liberdade, atingida pelo consenso, evita-se a diferenciação das opiniões
e a legitimação do conflito. A violência já é uma propensão natural no direito natural
dos indivíduos, seu uso não possibilita o desenvolvimento da preservação a que todo
ser humano tem direito, pois esta representa a exposição das paixões individuais, já
existentes, em cada ser humano.



(Uem 2017) Observe a seguinte afirmação sobre a filosofia de Espinosa (1632-
1677):“A filosofia procura explicar tanto a ordem do real como a posição do homem
nessa ordem (o que para nós é o bem e o mal) sem o recurso a nenhum mistério e
nenhuma arbitrariedade. Isso significa encontrar o porquê do real, do bem e do mal
sem ter que apelar para a opinião dos outros, à própria opinião ou mesmo à própria
experiência, se elas forem insuficientes para mostrar as razões de aceitarmos nossos
julgamentos. Apenas serão aceitos como filosóficos os julgamentos fundados na
experiência suficiente para demonstrarmos o que julgamos, na razão ou, enfim, na
compreensão intelectual daquilo que julgamos.”VIEIRA NETO, P. Espinosa. In:
MARÇAL, J. Antologia de textos filosóficos.Curitiba: SEED-PR, p. 193 e 194.

A partir da leitura do excerto, assinale o que for correto.

01) O juízo humano é uma opinião, pois a experiência é insuficiente para conhecer a
verdade.

02) O entendimento humano dos fenômenos do mundo é impossível, pois depende
da vontade de Deus.

04) O intelecto humano tem preponderância sobre a experiência empírica, pois
Espinosa é um filósofo racionalista.

08) O conhecimento do bem e do mal corresponde às ordenações humanas que o
entendimento descobre no mundo.

16) O conhecimento sensível é suficiente para a operação racional que produz os
juízos do entendimento humano.
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