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RESUMO: RESUMO: RESUMO: RESUMO: Ao refutar a noção de liberdade como livre-arbítrio e indiferença, tal como 
encontramos na filosofia cartesiana, Spinoza se defronta com um problema fundamental na sua 
filosofia, qual seja, o da possibilidade da agência humana livre. Se os homens não passam de 
meros servos da sua própria afetividade, como é possível o aperfeiçoamento mediante a direção 
da razão e o consequente alcance da beatitude? Em nosso artigo pretendemos examinar em 
primeiro lugar as dificuldades encontradas no texto de Spinoza que parecem sugerir que ou 
bem toda ação decorre da Natureza da Substância ou bem da reação às afecções do corpo 
próprio. Em segundo lugar apresentaremos uma possível saída a partir da interpretação de 
Ferdinand Alquié para tal problema. 

    
    
I. IntroduçãoI. IntroduçãoI. IntroduçãoI. Introdução    

    

Das dificuldades encontradas no quadro conceitual da filosofia de 

Spinoza, o problema relativo ao conceito de liberdade tal qual é entendido por 

este pensador é, certamente, um dos mais difíceis de ser abordado. Se, por uma 

lado, Spinoza se defronta e refuta a noção cartesiana do livre-arbítrio, por outro 

tem de conceder que, para que os homens libertem-se da servidão pela 

salvação, deve haver algum sentido pelo qual os homens possam ser 

considerados como agentes livres. Porém, já na primeira parte da Ética, Spinoza 

estabelece na def. VII desta parte que “diz-se livre o que existe exclusivamente 

pela necessidade da sua natureza e por si só é determinado a agir; e dir-se-á 

necessário, ou mais propriamente, coagido, o que é determinado por outra coisa 

a existir e a operar de certa maneira (ratione).”1   

Assim, a partir da definição apresentada, infere-se que a natureza 

humana é plenamente determinada por um outro a agir e fica excluída a 

possibilidade de que os homens ajam por deliberação própria. Conforme tal 

definição, só a Substância única – Deus – pode ser dita um agente livre. 

                                                

1 Spinoza, B. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983. pp. 76-77. 
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Saindo da parte propriamente metafísica da Ética e considerando sua 

parte prática ou relativa à moral – livros IV e V –, Spinoza afirma, segundo a 

PVII da quarta parte, que “uma afecção não pode ser refreada nem suprimida, 

senão por uma afecção contrária e mais forte que a afecção a refrear.”2  Ora, se é 

assim, qual o papel da razão na metafísica spinozista e qual a possibilidade de 

ação autônoma por parte de agentes racionais? 

O presente artigo pretende colocar em questão o problema da liberdade 

ou da ação humana livre uma vez tendo presente as dificuldades acima 

enunciadas em oposição ao escólio da PXVIII do livro IV, onde Spinoza sugere 

que os homens devem seguir os ditames da Razão, ou seja, devem ser livres 

para decidir de acordo com a razão.3 

 

II.  A refutação spinozista da noção cartesiana de livreII.  A refutação spinozista da noção cartesiana de livreII.  A refutação spinozista da noção cartesiana de livreII.  A refutação spinozista da noção cartesiana de livre----arbítrioarbítrioarbítrioarbítrio    

    

No apêndice à primeira parte da Ética, Spinoza avança na discussão do 

problema do conceito de liberdade ao tratar da concepção finalista da Natureza. 

Assim, introduz o debate afirmando que “todos os prejuízos (...) dependem de 

um só, a saber: os homens supõem comumente que todas as coisas da Natureza 

agem, como eles mesmos, em consideração de um fim, e até chegam a ter por 

certo que o próprio Deus dirige todas as coisas para um determinado fim, pois 

dizem que Deus fez todas as coisas em consideração do homem, e que criou o 

homem para que lhes prestasse culto.” 

Há claros indícios na letra do texto que levam a crer que o que Spinoza 

pretende refutar aqui é a concepção cartesiana de livre-arbítrio. Encontramos 

esta concepção de livre-arbítrio formulada de modo mais direto nos artigos 37 a 

                                                

2 P.231. 
3 Neste artigo, nossa principal preocupação é de apontar as dificuldades encontradas na Ética com respeito 
ao problema da liberdade e apontar uma solução que é sugerida pela leitura de Ferdinand Alquié nos 
Cursos que este comentador apresentou na Sorbonne nos anos de 1958 e 1959 .  
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43 da primeira parte dos Princípios de Filosofia de Descartes. Nesta sequência 

de artigos, Descartes afirma que o homem age não por necessidade como os 

autômatos, mas pela vontade livre; que o mero fato que possamos assentir, 

negar ou duvidar revela por si que o homem é livre para julgar como quiser; e 

que a pré-ordenação divina não coloca em risco a ação livre ou indiferente dos 

homens.4   

Uma vez que os homens são livres para afirmar, negar ou duvidar, pelo 

menos em um sentido Descartes deve conceder que haja certa indeterminação 

que permita a ação livre dos homens ainda que simultaneamente a pré-

ordenação divina fique preservada. Este grau de indeterminação da ação 

humana é o que garante que o sujeito da ação mereça louvor ou descrédito, pois 

a causa inicial da ação deve estar na razão ou nos fins que o agente é capaz de 

representar para si. Assim, Descartes afirma no artigo 37, “(...) é, em certo 

sentido, uma suma perfeição no homem que ele aja pela vontade, isto é, 

livremente, sendo assim de um certo modo peculiar o autor de suas ações e por 

elas merecendo louvor.” 5 

O artigo mencionado, porém só trata da necessidade moral da 

possibilidade de ações livres. Somente no artigo 39 é que, remetendo-se aos 

resultados da Primeira Meditação, Descartes pode estabelecer a possibilidade 

de assentir, negar ou duvidar e, desta possibilidade mesma, derivar a livre 

deliberação dos homens ao poder se representarem como agentes de 

assentimento, negação ou dúvida: 

 

“Que haja liberdade em nossa vontade, e que, a nosso arbítrio, possamos 
assentir ou não assentir a muitas coisas é a tal ponto manifesto que deve ser 
enumerado entre as mais primeiras e comuns noções que nos são inatas. E isso 
ficou patente no mais alto grau um pouco antes, quando empenhando-nos em 
duvidar de todas as coisas, chegamos ao ponto de fingir que algum 
poderosíssimo autor de nossa origem se esforçava por nos enganar de todas as 

                                                

4 DESCARTES, R. Princípios de Filosofia. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2002. pp.  53-59. 
5  DESCARTES, R. Princípios de Filosofia. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2002. p53. 
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maneiras. Apesar disso, experimentávamos, com efeito, existir em nós essa 
liberdade (...) que podíamos nos abster de crer naquelas coisas que não eram 
inteiramente certas e averiguadas. Nem pode existir coisa alguma mais 
conhecida por si e mais bem discernida do que as coisas que naquele momento 
pareciam não ser duvidosas”6   

 
 

Mas, pelo artigo 39, Descartes relembra que a mente humana, que de 

certo modo pode deliberar livremente, também está limitada por uma pré-

ordenação divina em razão da sua própria finitude. Este artigo além de lembrar 

esta limitação à ação humana também registra o fato de que um entendimento 

divino ordena os fatos do mundo segundo uma orientação finalista. Assim, é 

em razão de que este ou aquele fim seja realizado, não só na ordem da natureza 

mas também no mundo onde a deliberação humana pode ter lugar, que leis e 

princípios são colocados por uma vontade divina. 

Na refutação de Spinoza no Apêndice do primeiro livro da Ética, a 

deliberação pela vontade livre segundo fins será colocada em questão.  

Em primeiro lugar, Spinoza procura examinar a noção de livre-arbítrio 

como uma idéia inata, segundo a concepção de Descartes. O que de fato, faz 

com que um agente seja consciente da sua própria liberdade? Uma mera 

representação de uma idéia verdadeira no entendimento divino? Spinoza 

afirma que, antes os homens são conscientes de seus apetites e é em razão dos 

mesmos que se julgam livres para agir conforme um dado fim a que almejam 

alcançar. Não é a contemplação de uma idéia verdadeira no entendimento 

divino que serve de motivo para a ação humana mas as necessidades apetitivas.  

Se Descartes pretende fundamentar a sua noção de livre arbítrio na 

separabilidade – pelo menos em nível epistêmico – da alma e do corpo e no 

argumento do cogito, Spinoza pelo contrário, coloca em questão a possibilidade 

mesma de tal separabilidade, o que resulta em afirmar senão uma dependência 

do mundo, ao menos uma concomitância dos eventos na alma e no corpo. 

                                                

6 Id. P.57 
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Como lembra Alquié, “(...) lá onde Descartes veria o signo de um 

pensamento senhor de si mesmo e fonte de seus julgamentos, lá onde Descartes 

apóia sua própria filosofia, Spinoza veria somente a conseqüência do fato que 

dependo do mundo, e que sem ele nada poderia.”   

O que separa Descartes de Spinoza é fundamentalmente a tese da 

substancialidade da alma e do corpo. Assim, duas instâncias separadas, podem 

muito bem ser distinguidas pelo pensamento, demonstrando via argumento do 

cogito que o pensamento é separável dos eventos sensíveis.  A tese cartesiana 

do livre arbítrio deriva-se desta possibilidade: se posso julgar sem a 

concorrência dos fatos externos ao meu pensamento, uma vez que pensamento 

e extensão são duas instâncias distintas, então, diferentemente dos autômatos 

que seguem o regime que a natureza os impõe, posso deliberar de acordo com o 

que julgo mais razoável. 

Spinoza, no entanto, funda a sua metafísica na existência necessária de 

uma única substância. Corpo e alma são partes, enquanto modos infinitos 

mediatos, de uma única e necessária totalidade. Nas definições I e III da 

segunda parte da Ética, Spinoza afirma que corpo e alma são modos pelos quais 

se expressam os atributos divinos ou a extensão e o pensamento. Mas, assim 

como os atributos, corpo e alma não são separáveis enquanto substancialidades 

distintas, mas exprimem a mesma substância mediante distintas considerações. 

Deste modo, se a idéia nada mais é que a idéia ou o exercício do 

pensamento sobre o corpo próprio, não é possível que eu possa julgar segundo 

o meu entendimento separado do meu corpo como pretende Descartes no 

argumento do cogito. Spinoza afirma que tenho sim a consciência dos meus 

próprios apetites, mas não posso separar-me completamente do mundo para 

julgar segundo meu livre-arbítrio.  

Em segundo lugar pode-se perguntar, em que medida uma vontade que 

se conforma em razão da realização de certos fins é em si mesma livre? Se 

deliberamos de acordo com metas que devem ser alcançadas sou de fato livre? 
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Mas não é esse o caminho por onde Spinoza pretende refutar a concepção 

finalista da vontade. De fato, Spinoza pergunta sobre a necessidade do 

pensamento em representar para si um dado fim. 

Uma vez que a mente humana é capaz de reconhecer as suas apetências, 

resultantes da necessidade de conservar a existência própria – conatus – e que 

para satisfazê-las lançam mão de certos meios, a representação de uma causa 

final que molda suas ações lhe aparece como algo irrefutável. No entanto, 

Spinoza afirma que as noções de meio e fim não passam de artifícios da 

imaginação ou da crença, pois as idéias de causas finais e dos meios para 

alcançar tais finalidades passaram a  constituir um mero prejuízo da mente 

humana, prejuízo esse que tem como origem o conhecimento imaginativo. 

Assim, a noção cartesiana de livre-arbítrio, segundo Spinoza, exprime tão 

somente este prejuízo que a mente humana é levada a criar em razão da 

necessidade conativa, ou seja, não está de fato a provar que somos agentes 

livres guiados somente pelo nosso pensamento. 

 

III. O conceito de liberdade no que diz respeito à Substância e aos seus modosIII. O conceito de liberdade no que diz respeito à Substância e aos seus modosIII. O conceito de liberdade no que diz respeito à Substância e aos seus modosIII. O conceito de liberdade no que diz respeito à Substância e aos seus modos 

 

Na passagem do primeiro livro que citamos ainda no começo de nosso 

artigo – def. VII, livro I – Spinoza assevera que o que é dito livre, segundo ele, é 

o sujeito que existe e age somente em razão da necessidade da sua natureza. 

Assim, já desde o início da Ética, o leitor se depara com uma visão 

completamente distinta do conceito clássico de liberdade. Em um primeiro 

momento, parece-nos que a modalidade da necessidade não pode de forma 

alguma estar presente na definição de algo livre. Se algo age conforme a 

necessidade de sua natureza, como pode ser dito strictu sensu livre? 

Á primeira vista, o que chama a atenção é que o agente livre é 

necessariamente levado a agir conforme a sua natureza mesma, não podendo 

agir de outro modo que não de acordo com as regras que a sua natureza auto 
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impõe. É na segunda parte da definição com respeito ao agente livre que 

entendemos qual é a posição de Spinoza. 

Assim, escreve Spinoza: diz-se livre o que existe exclusivamente pela 

necessidade da sua natureza e por si só é determinado a agir;” 7  A segunda 

parte da conjunção esclarece o ponto proposto por Spinoza: o agente livre age 

somente mediante auto-determinação e é em razão desta auto-determinação 

que o agente é considerado livre e não porque poderia agir de outra forma que 

não conforme à sua natureza.  

A sequência da definição 7 da primeira parte da Ética apresenta a 

contraparte do agente livre:  “(...) dir-se-á necessário, ou mais propriamente, 

coagido, o que é determinado por outra coisa a existir e a operar de certa 

maneira (ratione).”8    Para compreendermos a relação destas definições com a 

possibilidade da agência humana, devemos nos remeter ao corolário da 

proposição XXV do livro I da Ética, onde Spinoza afirma que “as coisas 

particulares não são mais que afecções dos atributos de Deus, ou, por outras 

palavras, modos pelos quais os atributos de Deus se exprimem de maneira certa 

e determinada”9. Sendo assim, a ação humana não poderá ser considerada livre, 

mas determinada pela natureza da Substância.  

O primeiro livro da Ética, não abre qualquer possibilidade de considerar 

a  ação humana como uma ação livre, pois decorre da própria necessidade da 

natureza que aja segundo a determinação do agente livre. Nesta primeira parte, 

que trata antes de tudo da Substância não nos permite falar da agência humana 

como uma ação livre. Mas, adiante, quando lidarmos com os livros que tratam 

da afetividade humana, talvez seja possível, ao menos em um sentido, 

considerar os homens como agentes livres.      

 

    
                                                

7 Spinoza, B. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983. pp. 76-77. 
8 Spinoza, B. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983. pp. 76-77. 
9 Id. P. 102. 
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IV. A relação entre os modos finitos mediatos e a possibilidade de ação livreIV. A relação entre os modos finitos mediatos e a possibilidade de ação livreIV. A relação entre os modos finitos mediatos e a possibilidade de ação livreIV. A relação entre os modos finitos mediatos e a possibilidade de ação livre    

    

Se no primeiro livro da Ética o que está em jogo é a relação entre a 

Substância e os modos – relação vertical entre o Ser que é e os seres que existem 

em razão do ser único – os livros III e IV dizem respeito, respectivamente, a 

afetividade e a servidão humana frente os seus afetos. O que está em jogo aqui é 

a relação entre os modos finitos mediatos e o resultado desta relação, ou seja, a 

afetividade. Agora, Spinoza examina a relação horizontal entre os homens e o 

resultado da sua interação, seus afetos.  

Neste exame, Spinoza retoma o problema da possibilidade de um agente 

que não é a Substância, mas um modo, de ser de fato um agente enquanto tal, 

isto é, ser o princípio de seus atos. Já vimos que isto está quase totalmente 

afastado uma vez que Spinoza declara no livro 1, que aos modos cabe agir 

determinados pela Substância. Porém, os tratar das paixões, Spinoza abre uma 

possibilidade para que a agência humana possa ser, em certo e determinado 

sentido, considerada livre. 

A PI do terceiro livro estabelece que “a alma, quanto a certas coisas, age 

(é ativa), mas quanto a outras, sofre (é passiva), isto é, enquanto tem idéias 

inadequadas, é necessariamente ativa em certas coisas; mas enquanto tem idéias 

inadequadas, é necessariamente passiva em certas coisas”.10    

Por idéia adequada, Spinoza entende, como estabelecera anteriormente 

na definição IV do segundo livro, “uma idéia que, enquanto é considerada em si 

mesma, sem relação com o objeto, tem todas as propriedades ou denominações 

intrínsecas de uma idéia verdadeira.”11  Ora, uma vez que não é sempre 

possível que a mente humana contemple somente idéias consideradas em si 

mesmas, mas que no mais das vezes pensa nas coisas movida pelo seus afetos, 

ou seja, contempla o que está ao seu redor conforme as coisas lhe afetam, a 

                                                

10 ESPINOZA, B. Coleção Os Pensadores.  São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 176.  
11 Id. P. 135. 
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relação que estabelece entre si e os seus objetos de pensamento resulta em idéias 

inadequadas das coisas.  

Voltando a primeira proposição do livro III da Ética, em razão da 

interação entre um sujeito de pensamento e seus objetos que é necessariamente 

permeada pela afetividade, a mente humana parece estar irremediavelmente 

enredada na sua própria passividade, e assim, subjugada aos seus afetos. 

Esta servidão da alma frente as suas paixões decorre da própria definição 

de si enquanto coisa que pensa ou é derivada do atributo do pensamento. Na P 

XIII do segundo livro da Ética, Spinoza afirma que “o objeto da idéia que 

constitui a alma humana é o corpo, ou seja, um modo determinado da extensão 

existente em ato, e não outra coisa”12, ou seja, a alma é idéia do corpo e é esta 

mesma idéia de uma coisa extensa que a constitui ( pela proposição XI do 

referido livro). 

Ainda na P XIX do segundo livro, Spinoza escreve: “a alma humana não 

conhece o próprio corpo humano, nem sabe que este existe, senão pelas idéias 

das afecções de que o corpo é afetado”.13 Deste modo, a alma humana só 

conhece o objeto mesmo que constitui a sua idéia a partir de suas afecções e, 

uma vez que seus afetos só lhe podem dar um conhecimento inadequado ou 

imaginativo dos objetos que afetam o corpo, é subjugada em razão de conhecer 

as coisas mediante idéias inadequadas. 

A alma humana, pela P XVI, não conhece os objetos com os quais 

interage senão mediada pelo seu corpo próprio e pelas afecções resultantes da 

sua relação com os outros corpos. Ora, a idéia da alma, ou seja,  seu corpo mais 

os afetos resultantes da interação com os demais corpos não pode fornecer à 

alma senão um conhecimento imaginativo e constituído por idéias 

inadequadas. E, se é assim, nada mais resta à alma senão a passividade ou 

servidão às suas paixões. 

                                                

12 Id. P. 142. 
13 Id.151. 
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O quarto livro da Ética, que trata da servidão humana entre proposições 

de I a XVIII, enuncia na PI que “nada do que uma idéia falsa tem de positivo é 

suprimido pela presença do verdadeiro, enquanto verdadeiro”.14 Assim, uma 

idéia inadequada, enquanto idéia ela mesma, ou seja uma positividade, não é 

modificada pela presença de uma idéia adequada. No escólio desta proposição, 

Spinoza afirma que “as imaginações não desaparecem pela presença da 

verdade, enquanto verdade, mas porque se apresentam outras mais fortes que 

elas, que excluem a existência presente das coisas que nós imaginamos (...)”;15  

isso equivale a dizer que o conhecimento da razão não é capaz de corrigir as 

idéias que tem como origem a imaginação, uma vez que não pode suprimir a 

positividade de uma idéia falsa. 

Para exemplificar a complexidade contida nesta proposição, Spinoza 

retoma o exemplo que havia empregado no escólio da proposição 35 da 

segunda parte, onde afirma que o fato de experimentarmos mediante a 

imaginação que o sol em determinados momentos do dia aparece aos nossos 

sentidos como muito próximo a nós não será modificado pela idéia verdadeira 

que nos é dada pelo conhecimento da verdadeira distância do sol em relação a 

terra. Voltaremos a ter a mesma experiência desta proximidade sempre que 

olharmos para este astro no pico do meio-dia. 

Se então, uma idéia falsa ou inadequada não pode ser retificada por 

outra idéia adequada, e idéias inadequadas são índices da passividade da alma 

humana, parece mesmo impossível considerar a possibilidade de liberdade. Até 

aqui, nos esforçamos para mostrar as principais dificuldades encontradas na 

Ética com respeito ao conceito de liberdade. Na última parte deste artigo, 

seguiremos a sugestão de Ferdinand Alquié para dar conta da possibilidade da 

liberdade nos modos finitos dotados de razão, pelo menos em certo sentido.  

 
                                                

14 ESPINOZA, B. Coleção Os Pensadores.  São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 228.  
 
15 Id. P229. 
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V. A possibilidade de a alma humana ser considerada livreV. A possibilidade de a alma humana ser considerada livreV. A possibilidade de a alma humana ser considerada livreV. A possibilidade de a alma humana ser considerada livre    

    

Como disséramos no início do artigo, Spinoza deve poder explicar se a 

alma humana pode ser considerada, em certo sentido, livre ou não. Pois, sendo 

a Ética uma obra que visa o aperfeiçoamento humano e a beatitude, a alma deve 

poder ser dita livre pelo menos sob certo aspecto.  Procuramos mostrar ao longo 

deste artigo que Spinoza não entende a liberdade como livre-arbítrio, que, 

enquanto modos do atributo da extensão somos sensíveis e, portanto, passíveis 

de afecção. E ainda, que em uma relação vertical modo-substância, não 

podemos ser considerados livres e, em uma relação horizontal, na relação 

modo-modo, dependemos de nossa afetividade para vir a conhecer os corpos 

exteriores. Até aqui então, parece não haver qualquer brecha para o surgimento 

de um conceito respeitante ação livre humana, pois somos subjugados por 

nossas paixões e estas não podem ser modificadas pela razão.  

Porém, seguindo a sugestão de Alquié, ao longo da leitura do livro 

quarto vamos perceber que o escólio da PXVIII marca um importante ponto de 

inflexão na argumentação spinozista sobre a moral quando o autor declara que 

os homens devem poder ser governados pela Razão: “Resta agora mostrar o 

que é que a Razão nos prescreve e quais as afecções que estão de acordo com as 

regras da Razão humana; quais as que, pelo contrário, lhe são opostas”. 

Ao tratar dos afetos, Spinoza estabelecera que as afecções que causam 

alegria aumentam ou facilitam a potência de agir no corpo enquanto àquelas 

que causam tristeza, em sentido contrário, diminuem a potência de agir, pelas 

proposições XI, XII e XIII do terceiro livro da Ética. É a potência de agir nos 

homens que permite que possam perseverar em sua existência – conatus. A tese 

do conatus terá um papel fundamental para entendermos como é possível que a 

alma humana possa ser considerada livre em algum sentido. 

Na demonstração à P XX do livro quarto, Spinoza afirma: “A virtude é a 

própria potência humana que é definida só pela essência do homem, isto é, que 
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se define só pelo esforço pelo qual o homem se esforça por perseverar no seu 

ser. Logo, quanto mais cada um se esforçar por conservar o seu ser, tanto mais é 

dotado de virtude, e, consequentemente, quanto mais alguém omite em 

conservar o seu ser tanto mais é impotente.”16  

Neste escólio, portanto, podemos ver com clareza que Spinoza entende 

por virtude o fato de poder agir em função da auto preservação e que a virtude 

é o principal princípio da razão. Na interpretação de Alquié, o mesmo princípio 

que é primeiro segundo nossa afetividade é também primeiro segundo a nossa 

razão, ou seja, o esforço por conservar o próprio ser. 

Alquié afirma que neste ponto podemos entender a virada de Spinoza de 

uma necessidade que é posta desde fora para outra que surge no interior da 

alma humana, a saber, o conhecimento por intermédio da razão em relação ao 

conatus. Na PXXIII do livro IV Spinoza afirma que nenhuma ação determinada 

por idéias inadequadas pode ser considerada uma ação pela virtude, mas mera 

reação ao modo como somos afetados pelas coisas. É na ação que é determinada 

pelo conhecimento que deve ser dita virtuosa, porque uma ação dirigida pela 

Razão e não por simples afecções. 

Voltando ao escólio da P XVIII deste quarto livro, Spinoza nos diz que “a 

Razão não pede nada que seja contra a Natureza, ela pede, por conseguinte, que 

cada um se ame a si mesmo; procure o que lhe é útil, mas o que lhe é útil de 

verdade;”17 desta forma, podemos entender porque o esforço por conservar o 

ser é a virtude fundamental na ética spinozista. 

Uma vez que a ação humana possa ser dirigida pela Razão e que a Razão 

possa indicar aquilo que é útil ou os afetos que propiciam a conservação do ser 

e a potência de agir dos homens, esta ação deve ser dita livre, pois não está 

submetida unicamente à força das paixões. Alquié explica que isso é possível 

porque a alma humana se constitui como uma idéia do corpo mas é também 
                                                

16 16 ESPINOZA, B. Coleção Os Pensadores.  São Paulo: Abril Cultural, 1983. p.238. 
17 ESPINOZA, B. Coleção Os Pensadores.  São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 236.  
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idéia da idéia, ou seja, é capaz de refletir sobre seus afetos. Desta forma, um 

conhecimento verdadeiro que é capaz de se afastar das afecções pode libertar a 

alma da servidão que sua própria natureza, em um primeiro momento, lhe 

impõe. 
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