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NATURA NATURANS E NATURPHILOSOPHIE: A NATUREZA COMO 

PRODUTIVIDADE EM SCHELLING 

Gabriel Almeida Assumpção1
 

 

RESUMO: Schelling apresenta múltiplas influências em seus projetos filosóficos. No caso da 
filosofia da natureza, Manfred Durner aponta que há influências dignas de nota, como Platão, Kant, 
Leibniz, Spinoza e os pietistas suábios, além das ciências da época, entre as quais a química, a 
matemática e a mineralogia. O contato de Schelling com Spinoza já se dera nos anos de estudo de 
tἷὁlὁgiaΝἷmΝἦübiὀgἷὀ,ΝὁὀἶἷΝjὠΝaἶmiὄaΝὁΝfilóὅὁfὁΝhὁlaὀἶêὅΝpὁὄΝtἷὄΝpἷὀὅaἶὁΝὁΝ“iὀcὁὀἶiciὁὀaἶὁ”ΝcὁmὁΝ
ponto de partida de seu sistema – o erro de Spinoza teria sido tentar objetivá-lo na forma de 
substância. Não obstante essa crítica, o recurso à noção espinozana de natura naturans, ou natureza 
naturante, será interpretado por Schelling como natureza dotada de autoprodutividade, o que virá a ser 
um importante recurso para o empreendimento de uma filosofia da natureza, que tenta compreender 
justamente como é possível a natureza, ou o todo da experiência. Enquanto as ciências naturais 
estudam os produtos da natureza (natura naturata ou natureza naturada), a filosofia da natureza estuda 
a produtividade em si (natura naturans), mas sem deixar de lado a importância do estudo dos 
produtos.  
Some-se a isso o elogio de Schelling à visão monista de mundo proposta por Spinoza, que permite ao 
filósofo de Leonberg romper com os dualismos que encontrara em Kant. A unidade entre corpo e 
mente, natureza e espírito, é de capital importância para o projeto filosófico schellinguiano. Trata-se, 
assim como nos anos de Tübingen, de uma tentativa de se conciliar Kant com Spinoza, liberdade com 
necessidade, compreensão dos fenômenos e compreensão da gênese dos fenômenos. Serão 
consultados os textos Ideias para uma filosofia da natureza (1797), As Cartas Filosóficas (1795-6), 
Do Eu como princípio da filosofia (1795) e algumas cartas de Schelling, bem como a Ética de 
Spinoza, com destaque para os livros I e II. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Natureza, natura naturans; produtividade; Schelling; Spinoza. 
 
ABSTRACT: Schelling has many influences throughout his philosophical projects. Regarding the 
philosophy of nature, Manfred Durner argues that Plato, Kant, Leibniz, Spinoza and the Swabian 
pietism are philosophical influences. Besides the confrontation with philosophy, Schelling has studied 
the natural sciences of his time, amongΝ whichΝ chἷmiὅtὄy,Ν mathἷmaticὅΝ aὀἶΝ miὀἷὄalὁgyέΝ ἥchἷlliὀg’ὅΝ
contact with Spinoza had already happened in the years of the Tübingen Theology Seminar, when he 
haἶΝalὄἷaἶyΝὅhὁwὀΝthatΝhἷΝaἶmiὄἷἶΝthἷΝἒutchΝphilὁὅὁphἷὄΝfὁὄΝhaviὀgΝthὁughtΝthἷΝ‘uὀcὁὀἶitiὁὀἷἶ’ΝaὅΝaΝ
starting point for his system – ἥpiὀὁὐa’ὅΝmiὅtakἷΝwaὅΝthἷΝattἷmptΝtὁΝὁbjἷctivatἷΝthἷΝuὀcὁὀἶitiὁὀἷἶΝaὅΝaΝ
ὅubὅtaὀcἷέΝ ἒἷὅpitἷΝ thἷΝ cὄiticiὅm,Ν ἥchἷlliὀgΝ willΝ ὄἷcuὄΝ tὁΝ ἥpiὀὁὐa’ὅΝ cὁὀcἷptiὁὀΝ ὁfΝ natura naturans, 
interpreting it as nature qua endowed with self-productivity, what will become an important resource 
for the entrepreneurship of a philosophy of nature, that tries to understand precisely how is nature – or 
the whole of experience – possible. While the natural sciences study the products of nature (natura 
naturata), the philosophy of nature studies the productivity itself (natura naturans), but without 
leaving aside the importance of the study of the products.  
It can be added that Schelling is sympathetic towards the monistic world view proposed by Spinoza, 
what allows the Leonberg philosopher to break with the dualisms that he met in Kantian philosophy. 
The unity between body and mind, nature and spirit is of capital importance for the Schellinguian 
philosophical project. It is, as in the Tübingen years, an attempt to reconcile Kant with Spinoza, 
freedom with necessity, understanding of phenomena with understanding of the genesis of the 
phenomena. The texts studied are Ideas for a philosophy of nature (1797), Philosophical Letters 

                                                                 
1  Mestrando em Filosofia (UFMG). Bolsista CNPq 
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(1795-6), On the I as principle of philosophy (1795) and some letters of Schelling, as well as 
ἥpiὀὁὐa’ὅΝEthics, particularly books I and II. 
 
KEYWORDS: Nature, natura naturans; productivity; Schelling; Spinoza. 
 

 INTRODUÇÃO – SCHELLING, SEMINARISTA E LEITOR DE SPINOZA 

Em um dos primeiros registros que temos de correspondência entre Schelling e Hegel, 

uma carta enviada de Schelling a Hegel de Tübingen, em quatro de fevereiro de 1795, o 

filósofo afirma ter se tornado espinosista2. Afirma, em outra carta, de um de janeiro do 

mesmo ano, que trabalha em uma ética no estilo de Spinoza (HKA 1, III, p. 17). Seu 

entusiasmo por Spinoza estará presente em vários de seus escritos, bem como suas críticas ao 

filósofo. Afinal, para o filósofo ἶἷΝ δἷὁὀbἷὄg,Ν “ὁΝ alfaΝ ἷΝ ὁΝ ômἷgaΝ ἶἷΝ tὁἶaΝ filὁὅὁfiaΝ éΝ aΝ

liberdade3”Ν ΧώKχΝ1, III, p. 22), e ele viu em Spinoza um sistema que não teria conferido o 

devido espaço para a liberdade e para a subjetividade, uma vez que, para o filósofo holandês, 

nada existe, na natureza das coisas, que seja contingente. Em vez disso, tudo é determinado, 

pela necessidade da natureza divina, a existir e a operar de uma maneira definida4, e é da 

natureza da razão considerar as coisas como necessárias (E2P44). 

 Segundo Bicca (1989, p. ἅἀΨ,Ν “EmΝ ὅἷuὅΝ pὄimἷiὄὁὅΝ ἷὅcὄitὁὅ,Ν ἥchἷlliὀgΝ pἷὄmitἷ-nos 

encarar seu pensamento como direcionado a ser uma retomada dos empreendimentos 

filosóficos de Spinoza e de Leibniz, só que agora sobre a base de pressupostos gerais da 

crítica kantiana, segundo um procedimento transcendental-filὁὅóficὁ”έΝἢaὄaΝἥchἷlliὀg,ΝmἷὅmὁΝ

que Spinoza tenha sido refutado em seus fundamentos, o seu sistema, com todos seus erros, 

ainda é o mais digno de respeito do mundo culto (HKA 2, I, p. 69s). Segundo Pieper: 

 

Basicamente, não é chocante que Schelling se sentisse atraído por Spinoza, devido 
a sua situação pessoal no seminário, e ele conhecia muito bem sua Obra Póstuma. 
Particularmente, quando se consulta o Tratado Teológico-Político, saltam aos 
olhos paralelos entre a vida de Spinoza e a de Schelling, e o Tratado lida com a 
liberdade de filosofar, a qual Spinoza reivindica como um direito fundamental 

                                                                 
2 SCHELLING, F. W. J. Historisch-Kritische Ausgabe, vol. 1, III,  p. 22, doravante citada como HKA, seguida 
do volume, série e número da página. A série III é de correspondência, e a série I, das obras publicadas em vida 
por Schelling. 
3 σὁΝὁὄigiὀalμΝ“Das A und O aller Philosophie ist Freiheit”έΝ(todas as traduções são de nossa responsabilidade). 
4 SPINOZA, B.  Ética, Livro I, Proposição 29, doravante citada segundo a legenda: E = Ética; P = Proposição; D 
= Demonstração; S = Escólio, etc. Assim por exemplo, E1P29 = Ética, Livro I, proposição 29.   
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contra a Igreja e o Estado. Marcante, todavia, é a concordância da crítica de 
Spinoza e a de Schelling à Teologia (Pieper, 1977, p. 547)5. 

 

 Schelling e Spinoza criticaram a superstição religiosa. Spinoza separou rigidamente a 

teologia da filosofia, e fé de razão, para combater os teólogos na filosofia, e Schelling criticou 

alguns de seus professores no seminário de Tübingen por tentar fazer dos postulados práticos 

kantianos uma espécie de nova teologia. De acordo com Pieper (1977, pp. 547-549), em Do 

eu como Princípio da Filosofia (1795) e nas Cartas Filosóficas sobre Dogmatismo e 

Criticismo (1795), o filósofo mostra a admiração por Spinoza, ainda que o chame 

repetidamente de dogmático, opondo a filosofia deste ao criticismo de Fichte.  

Dois extremos na investigação filosófica são, para Schelling (HKA 2, I, p. 94), o 

dogmatismo e o criticismo. Para o dogmatismo, o princípio da filosofia é o objeto (não-eu) 

posto como antecedente ao sujeito (eu). Para o criticismo, o seu princípio é a subjetividade 

como condição de possibilidade da constituição do objeto. O erro de Spinoza não estaria na 

ideia da totalidade, mas em colocá-la fora de todo eu (ausserhalb alles Ich) (HKA 2, I, p. 95), 

por seu peso maior à necessidade do que à liberdade, sendo necessário aquilo que é em razão 

de sua essência ou em razão de sua causa. Para Spinoza, as coisas não poderiam ter sido 

produzidas por Deus de nenhuma outra forma ou outra ordem que não aquelas nas quais 

foram produzidas (E1P33).  

 A substância absoluta de Spinoza é pensada, por Schelling, como um não-eu. 

Schelling, adota, de Spinoza, o que considera a ideia mais sublime do sistema dele (i.e., a 

ideia de causalidade imanente), e a transporta para seu sistema crítico do eu absoluto (Pieper, 

1977, p. 550). 

Um seguinte trecho da argumentação do filósofo holandês nos permite compreender 

porque Schelling vê que aquele teria conferido maior peso à substância do que à 

subjetividade: Para Spinoza, tudo o que existe, existe em Deus (E1P15). Não se pode, por 

outro lado, dizer que Deus é contingente, pois ele existe necessariamente (E1P11). Também é 

necessariamente que os modos da natureza se seguem (E1P16); quer se considere a natureza 

                                                                 
5 σὁΝ ὁὄigiὀalμΝ “Es ist im Grunde nicht verwunderlich, dass sich Schelling  aufgrund seiner  persönlichen  
Situation  im Stift  zu Spinoza  hingezogen  fühlte, dessen Opera posthuma  er  sehr genau  kannte. Vor  allem  
wenn  man den  ,,Theologisch-Politischen Traktat" heranzieht,  fallen  gewisse  Parallelen  zwischen  Spinozas  
und  Schellings  Leben in die Augen, handelt doch  der Tractatus  von  der  Freiheit  zu philosophieren,  die 
Spinoza als ein Grundrecht gegen Kirche  und  Staat  geltend macht.  Am  auffällig sten  ist jedoch die  
Übereinstimmung  Schellings  mit  Spinoza  in  der  Kritik  an  der  Theologie”έ 
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divina absolutamente, quer se lhe considere como determinada a operar de forma definida. 

Além disso, Deus é causa desses modos não apenas enquanto eles existirem (E1P24C), mas 

também (E1P28) enquanto são determinados a operar de alguma forma. Se não determinam a 

si próprios, é por impossibilidade, e não por contingência. Pela necessidade da natureza 

divina, tudo é determinado a existir e a operar de maneira definida, não havendo contingência 

(E1P29D). Só se diz que algo é contingente por deficiência de nosso conhecimento pois, 

rigorosamente falando, não há contingência (E1P33S1). 

Em seguida, Spinoza introduz a distinção entre natura naturans (natureza naturante) e 

natura naturata (natureza naturada). Natura naturans diz respeito a Deus e a seus atributos, é 

o que existe em si mesmo e aquilo que é por si mesmo concebido (atributos da substância que 

exprimem a essência eterna e infinita) (E1P14C1; E1P17C2). Diz respeito, dessa forma, a 

Deus como causa livre. Já natura naturata se refere a tudo o que segue da necessidade da 

natureza de Deus (os modos dos atributos de Deus, tomados como coisas que existem em 

Deus e que, sem Deus, não podem existir nem ser concebidos) (E1P29S).  Como veremos na 

próxima seção, Schelling aproximará, em sua filosofia da natureza, a ideia de natura naturans 

da sua concepção de natureza como produtividade (Schelling, 2001, p. 136s). 

É digno de nota que Spinoza critica o antropomorfismo: Deus não é composto de 

corpo nem de alma, tampouco sujeito a paixões, sendo um ente absolutamente infinito. 

(E1P15S). À essência do homem não pertence o ser da substância, ou seja: substância não 

constitui a forma humana (E2P10). O ser da substância envolve a existência necessária. Se à 

essência do ser humano pertencesse o ser da substância, da existência da substância se 

seguiria, necessariamente, a existência do homem e, como consequência, o homem existiria 

necessariamente, o que é absurdo (E2P10D), conforme o axioma 1 do livro 2: a existência 

humana não envolve existência necessária – isto é, segundo a ordem da natureza. Pode 

ocorrer que este ou aquele homem exista ou não exista (E2A1). Essa crítica ao 

antropocentrismo será influente na filosofia da natureza de Schelling.  

Ainda que admire elementos da filosofia de Spinoza, como a ideia de natura naturans, 

a crítica ao antropomorfismo na religião e o monismo da substância, Schelling quer 

transportar a substância absoluta para o âmbito subjetivo, de forma a sair do dogmatismo. As 

Cartas Filosóficas apresentam o problema da transição do infinito ao finito, à qual uma 

resposta teórica não é mais possível (Pieper, 1977, p. 552). Tanto o dogmatismo quanto o 
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criticismo falharam teoricamente em apreender o incondicionado, restando a via prática rumo 

ao absoluto: Schelling confere grande mérito a Spinoza na quinta carta e é favorável à 

possibilidade de que, também, um sistema dogmático possa se realizar praticamente, dizendo 

que o sistema não é objeto de saber, mas de ação prático-necessária (HKA 3, I, p. 72s.):  

 

Talvez você se lembre da nossa pergunta: por que Spinoza expôs sua filosofia em 
um sistema de Ética? Certamente, não o fez em vão. Dele, pode-se propriamente 
ἶiὐἷὄμΝ‘ἷlἷΝvivἷuΝἷmΝὅἷuΝὅiὅtἷma’έΝἦὁἶavia,ΝtambémΝéΝcἷὄtὁΝὃuἷΝἷlἷΝo considerava 
como algo mais que apenas um edifício teórico no ar, no qual um espírito como o 
ὅἷuΝἶificilmἷὀtἷΝtἷὄiaΝἷὀcὁὀtὄaἶὁΝὁΝὄἷpὁuὅὁΝἷΝὁΝ‘céu no entendimento’,ΝὀὁΝὃualΝἷlἷΝ
tão visivelmente vivia e se movia (HKA 3, I, p. 73)6. (grifos do autor) 

 

Spinoza era, para Schelling, impelido por um enigma (Räthsel), o Räthsel der Welt 

ΧἷὀigmaΝἶὁΝmuὀἶὁΨμΝ“χΝpἷὄguὀtaμΝcὁmὁΝὁΝχbὅὁlutὁΝpὁἶἷΝὅaiὄΝἶἷΝὅiΝmἷὅmὁΝἷΝcὁὀtὄapὁὄΝaΝὅiΝ

umΝmuὀἶὁς”7 (HKA 3, I, pp. 77-78). Para Schelling, esse é o mesmo Räthsel que impele o 

filósofo crítico. Só que este pensa o Absoluto em nós.  Isso retornará na filosofia da natureza 

de Schelling.  

 

NATURA NATURANS E A FILOSOFIA DA NATUREZA SCHELLINGUIANA 

Uma carta a J. H Oberreit, enviada de Stuttgart em doze de março de 1796, mostra que 

Schelling continua admirando Spinoza durante seus estudos de ciência natural, rumo à 

formação de seu projeto de uma filosofia da natureza. Nessa carta, o filósofo afirma que a 

ideia mais sagrada e antiga da filosofia foi sem dúvida o ser imutável subjacente a todo 

existente, tò ón (ser), ideia que sobrevive nas obras de Descartes, Spinoza e nas obras imortais 

(unsterblichen Werken) de Platão (HKA 1, III, p. 46).  

                                                                 
6 σὁΝὁὄigiὀalμΝ“Vielleicht erinnern Sie sich unser Frage: warum Spinoza seine Philosophie in einem System der 

Ethik vorgetragen habe? Umsonst hat er es gewiss nicht gethan. Von ihm kann man eigentlich sagenμ ‘er lebte 
in seinem System’. Aber gewiss dacht er sich auch mehr darunter,als nu rein theoretisches Luftgebäude, in dem 
ein Geist wie der seinige wohl schwerlich die Ruhe und den ‘Himmel im Verstande’ gefunden hätte, in dem er 
so sichtbar lebte und webte (grifos do autor)”  
7 σὁΝὁὄigiὀalμΝ „die Frage: wie das Absolute aus sich selbst herausgehen und eine Welt sich entgegengesetzen 
könne?“έΝ 
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Sobretudo, a ideia de unidade substancial entre natureza e espírito, o fundamento 

monista do espinozismo, é importante para Schelling. Este critica, no entanto, a objetivação 

ἷὅpiὀὁὐiὅtaΝἶἷὅὅἷΝpὄiὀcípiὁ,ΝaΝὅuaΝἶἷtἷὄmiὀaὦὤὁΝcὁmὁΝ“ὅubὅtâὀciaΝabὅὁluta”ΝΧἒuὄὀἷὄ,Ν1λλἂ,Νp. 

35)8.  

A natureza, para Schelling, passa a ser pensada como uma atividade absoluta e 

incondicionada; fluxo infinito que encontra expressão finita em determinado ente da natureza 

(Vieira, 2007, p. 26). A natureza é o não-eu pensado não mais como mero objeto, mas como 

produtividade (Bicca, 1989, p. 82). Nas palavras de Vieira: 

 

A relação entre eu-sujeito e não/eu-objeto – fincada na oposição autonomia versus 
heteronomia, liberdade versus necessidade – é transmutada em uma nova relação 
entre sujeito e objeto, na qual a natureza, como atividade absoluta, representa o 
“ὅujἷitὁ”,ΝaΝ“natura naturans”,ΝaΝὀatuὄἷὐaΝἷmΝὅἷuΝpὄὁcἷὅὅὁΝἶἷΝἷvὁluὦὤὁ,ΝἷὀὃuaὀtὁΝ
ἷla,Ν cὁmὁΝ pὄὁἶutὁΝ fiὀitiὐaἶὁΝ ἶἷΝ ὅἷuΝ fluiὄΝ iὀcὁὀἶiciὁὀaἶὁ,Ν ἷxpὄἷὅὅaΝ ὁΝ “ὁbjἷtὁ”,Ν aΝ
“natura naturata”,ΝaΝὀatuὄἷὐaΝcὄiὅtalizada em suas etapas de autodesenvolvimento, 
aΝ“ἷmpiὄia”ΝΧViἷiὄa,Νἀίίἅ,ΝpέΝἀἅΨέ 

  

 Em seu escrito programático de filosofia da natureza9, a introdução às Ideias para uma 

filosofia da natureza Χ1ἅλἅΨ,Ν aΝ filὁὅὁfiaΝ ὅuὄgiuΝ cὁm,Ν ἷΝ ἶἷuΝ ὁὄigἷmΝ ὡΝ pἷὄguὀtaμΝ “cὁmo é 

pὁὅὅívἷlΝ umΝ muὀἶὁΝ fὁὄaΝ ἶἷΝ ὀóὅ”ςΝ Ν pἷὄguὀtaΝ ὃuἷΝ tambémΝ pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ liἶaΝ ἶaΝ ὅἷguiὀtἷΝ fὁὄmaμΝ

“cὁmὁΝéΝpὁὅὅívἷlΝumaΝὀatuὄἷὐaΝἷ,ΝcὁmΝἷla,ΝaΝἷxpἷὄiêὀciaς”έΝχὀtἷὅΝἶἷὅὅaὅΝpἷὄguὀtaὅ,ΝὁΝhὁmἷmΝ

era um com a natureza que o cercava (HKA 5, I, p. 70).  

O primeiro a perceber que se poderia separar das coisas exteriores; e que, no processo, 

perceber que podia diferenciar as próprias representações em relação aos objetos, foi o 

primeiro filósofo, que suprimiu o equilíbrio da consciência, na qual sujeito e objeto estão 

intimamente ligados. O filósofo suprime a identidade entre objeto e representação ao 

                                                                 
8 Jacobi influenciou a leitura que Schelling faz de Leibniz e de Spinoza. Outras referências filosóficas são Kant, 
Fichte, os pietistas suábios (principalmente a Naturmystik de Oetinger e de Hahn) e Platão. 
9 Schelling já começara a obter conhecimentos de ciências naturais em seus anos de seminário de Tübingen, e 
estudava matemática e magnetismo com Christoph Pfleiderer (1736-1821). Em Leipzig, Schelling aprofunda tais 
conhecimentos mediante busca de preleções e de estudos individuais. A estadia do filósofo em Leipzig data de 
25 de abril de 1796 a agosto de 1798, período em que o filósofo foi preceptor dos dois filhos do barão von 
Riedesel. Entre cientistas de destaque nas leituras de Schelling, temos Carl F. Hindenburg (1741-1808), 
trabalhou a análise combinatória e expandiu o campo; Christian Ludwig (1757-1823), investigador nos campos 
da medicina, história natural e mineralogia; e Eschenbach (1753-1831), que traduziu textos importantes de 
química de outras línguas. Cf. Durner, 1994, pp. 17-23. 
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pἷὄguὀtaὄμΝ “cὁmὁΝ ὅuὄgἷm,Ν ἷmΝὀóὅ,Ν ὄἷpὄἷὅἷὀtaὦõἷὅΝ ἶἷΝ cὁiὅaὅΝ ἷxtἷὄiὁὄἷὅς”Ν (HKA 5, I, p. 72). 

Como, em nós, objeto e representação se unem? Antes disso, Schelling se pergunta: por que 

há a separação que não havia originariamente entre objeto e representação? (HKA 5, I, p. 73). 

 “ἡΝ pὄimἷiὄὁΝ ὃuἷΝ cὁὀὅiἶἷὄὁuΝ ὁΝ ἷὅpíὄitὁΝ ἷΝ aΝ matéὄiaΝ cὁmὁΝ umΝ ὅó,Ν pἷὀὅamἷὀtὁΝ ἷΝ

extensão como modificações do mesmo princípio, foi Spinoza10”Ν(HKA 5, I, p. 76). Spinoza 

conseguiu reconciliar, para consciência filosófica, o que ela mesma havia separado: natureza e 

espírito, corpo e mente (HKA 5, I, p. 77). Spinoza se preocupou, desde cedo, com a conexão 

das nossas ideias com as coisas fora de nós: não podia suportar a separação entre ideias e 

cὁiὅaὅΝfὁὄaΝἶἷΝὀóὅέΝ“ElἷΝviuΝὃuἷ,ΝὀaΝὀὁὅὅaΝὀatuὄἷὐa,ΝiἶἷalΝἷΝὄἷal,ΝΧpἷὀὅamἷὀtὁΝἷΝὁbjἷtὁΨΝἷὅtὤὁΝ

uὀiἶὁὅΝἶἷΝfὁὄmaΝmaiὅΝíὀtima”11 (HKA 5, I, p. 90). 

Schelling elogia Spinoza e ao monismo (Schelling, 2001, p. 143s), aludindo ao livro II 

da Ética. Spinoza afirma que, sendo pensamento um dos infinitos atributos de Deus, Deus é 

coisa pensante (res cogitans). Quanto mais coisas um ser pensante pode pensar, mais 

realidade e perfeição concebemos que ele contém. Um ser que pode pensar infinitas coisas de 

infinitas maneiras é, necessariamente, infinito em sua capacidade de pensar (E2P1S). Extensão 

também é um atributo de Deus, e Deus é coisa extensa (E2P2).  

 O que pode ser percebido por um intelecto infinito como essência de uma substância 

pertence a uma única substância, apenas. Consequentemente, a substância pensante e a 

substância extensa são uma só e a mesma substância, compreendida ora sob um atributo, ora 

sob o outro. Quer pensemos a natureza sob o atributo de extensão, quer a pensemos sob o 

atributo do pensamento, encontraremos uma só e mesma ordem, conexão das causas e 

sequência de coisas (E2P7S).  Para Spinoza, res extensa e res cogitans são um e o mesmo 

atributo, de modo que Spinoza recusa o dualismo cartesiano. Schelling elogia, em Spinoza, a 

defesa de um ponto de vista monista, mas não fica somente no plano da valorização do 

filósofo, criticando-o: 

  

Todavia, ao invés de descer às profundezas de sua consciência de si e, a partir daí, 
observar o surgimento de dois mundos em nós – o ideal e o real –, ele sobrevoou a 
si mesmo; ao invés de explicar, a partir de nossa natureza, como finito e infinito se 

                                                                 
10 σὁΝὁὄigiὀalμΝ “Der erste, der Geist und Materie als Eins, Gedanke und Ausdehnung nur als Modifikationen 
desselben Princips ansah, war Spinozaέ”Ν 
11 σὁΝὁὄigiὀalμΝ “Er [Spinoza] sah’ein, dass in unserer Natur Ideales und Reales, (Gedanke und Gegenstand) 
inngst vereignt sind”.  
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unem originariamente em nós e resultam reciprocamente um do outro, perdeu-se 
imediatamente na ideia de um infinito fora de nós (...)12(HKA 5, I, p. 90) 

 

Essa crítica é análoga à que observamos acima, mencionada por Schelling nas Cartas 

Filosóficas: Spinoza pensou o absoluto, e isso é louvável; o problema foi tê-lo pensado fora 

de nós, fora de uma subjetividade transcendental. Na filosofia da natureza, de forma similar, 

Schelling vê que o problema foi o filósofo holandês ter pensado a unidade entre pensamento e 

matéria em uma substância exterior ao sujeito, e não dentro do âmbito de uma subjetividade. 

O sistema de Spinoza, para ser compreendido, deve ser absorvido em nós mesmos, a 

substância infinita (unendlichen Substanz) deve ser substituída para se saber que infinito e 

finito não se encontram fora de nós, mas em nós (nicht ausser uns, sondern in uns). Não 

surgem em nós, mas estão lá, originariamente e de forma não-cindida. Essa unidade originária 

que é a totalidade de nosso espírito e nossa existência espiritual (geistiges Daseyn). Não posso 

compreender um absoluto fora de mim, mas posso compreender que não possa haver nada 

infinito sem que, simultaneamente, haja algo infinito em mim (HKA 5, I, p. 90s). 

Leibniz seguiu esse caminho, e separou-se de Spinoza na questão da passagem do 

finito para o infinito. Tal passagem não se dá onde finito e infinito estão originariamente 

vinculados, e essa unificação originária só pode estar na essência de uma natureza individual 

(individuellen Natur) (HKA 5, I, p. 91). Schelling irá contrapor Leibniz a Spinoza, chegando a 

considerar Leibniz um filósofo da subjetividade como Kant, mas que, no entanto, havia sido 

mal compreendido ao longo do tempo.  

O dogmático, segundo Schelling, pressupõe que tudo existe originarimente fora de 

nós, e deve explicar o que se encontra fora de nós também devido a causas externas. 

Consegue-o se servindo da conexão de causa e efeito, embora nunca consiga explicar essa 

conexão. Todavia, ao tentar se elevar acima do fenômeno particular, sua filosofia chega ao 

fimμΝ“ὁὅΝlimitἷὅΝἶὁΝmἷcaὀiὅmὁΝὅὤὁ,Νtambém,ΝὁὅΝlimitἷὅΝἶἷΝὅἷuΝὅiὅtἷma13”Ν(HKA 5, I, p. 93). 

Aqui, Schelling já começa a se mostrar adepto de algumas teses kantianas da Crítica 

da faculdade de julgar teleológica: o organismo é um limite para o mecanicismo como 

                                                                 
12 σὁΝ ὁὄigiὀalμΝ “Anstatt aber in den Tiefen seines Selbstbewusstseyns hinabzusteigen und von dort aus dem 
Entstehen zweyer Welten in uns – der idealen und der realen – zuzusehen, überflog er sich selbst; anstatt aus 
unerer Natur zu erklären, wie Endliches und Unendliches ursprünglich in uns vereinigt, wechselseitg aus 
einander hervorgehen, verlor er sich sogleich in der Idee eines unendlichen ausser uns (...)”  
13 σὁΝὁὄigiὀalμΝ“die Gränzen des Mechanismus sind auch die Gränzen seines Systems”έΝ 
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método investigativo. Todavia, Schelling é mais radical na ruptura com o mecanismo do que 

Kant (HKA 5, I, p. 93)έΝἥchἷlliὀgΝacὄἷὅcἷὀta,ΝὅὁbὄἷΝὁΝὁὄgaὀiὅmὁμΝ“σὤὁΝὅóΝὅuaΝfὁὄma,ΝmaὅΝὅuaΝ

existência é conforme a fins. Não pode organizar a si mesmo, sem já estar organizado. A 

planta alimenta-se e subsiste através da assimilação de matérias externas, mas não pode 

assimilar nada, sem já estar organizada14”έΝΧgὄifὁΝἶὁΝautὁὄΨΝ(HKA 5, I, p. 94). Deve-se pensar 

teleologicamente, e não apenas em termos de mecanismo. Nesse recurso ao pensamento 

teleológico, Schelling se afastará de Spinoza, mas não pensará exatamente igual a Kant, 

recusando a analogia entre natureza e arte: a finalidade será pensada como imanente ao 

próprio organismo, não como máxima subjetiva da faculdade de julgar reflexionante, que é 

“iὀtὄὁjἷtaἶa”ΝὀὁὅΝὁὄgaὀiὅmὁὅΝ(HKA 5, I, pp. 94-97). 

Não se quer saber, para Schelling, como surge a matéria fora de nós, mas sim 

como aparece em nós a ideia de uma natureza. Como e por que essa ideia subjaz a tudo o 

que pensamos sobre a natureza, é o que se quer saber (HKA 5, I, p. 106s)έΝ“χΝὀatuὄἷὐaΝἶἷvἷΝὅἷὄΝ

o espírito visível, o espírito, a natureza invisível. Aqui, portanto, na identidade absoluta do 

espírito em nós e da natureza fora de nós, deve se resolver o problema de como é possível 

uma natureza fora de nós15”έΝΧgὄifὁΝἶὁΝautὁὄΨΝ(HKA 5, I, p. 107). 

 χΝὀatuὄἷὐaΝéΝpἷὀὅaἶaΝcὁmὁΝabὅὁlutὁΝὀaΝfíὅicaΝἷὅpἷculativa,ΝcὁmὁΝ“ativiἶaἶἷΝpὄὁἶutὁὄaΝ

iὀfiὀita”,ΝὁὄigiὀaἶὁὄaΝἶὁὅΝὁὄgaὀiὅmὁὅ,ΝἶὁὅΝpὄὁἶutὁὅΝ– que seriam, antes, aparência de produtos 

acabaἶὁὅ,Ν “Scheinprodukte”,ΝpὁὄΝ ὅἷὄἷmΝ imἷὄὅὁὅΝὀὁΝἶἷviὄέΝἡΝ iὀtἷὄἷὅὅἷΝbὠὅicὁΝἶaΝ filὁὅὁfiaΝἶaΝ

natureza, Bicca afirma (1989, p. 87) não é a natureza como produto, objeto (“natura 

naturata”). Isso cabe à física experimental. A física especulativa estuda a “natura naturans”, 

a natureza como produtividade infinita. 

 

 CONCLUSÃO 

Schelling se apropria de noções espinozanas, mas as reconfigura no quadro de uma 

filosofia inspirada por Kant, Fichte, e pelas ciências naturais de seu tempo, como a química. O 

                                                                 
14 σὁΝὁὄigiὀalμΝ“Nicht ihre Form allein, sondern ihr Daseun ist zweckmässig. Sie konnte sich nicht organisiren, 
ohen schon organisiert zu seyn. Die Pflanze nährt sich nicht und dauert fort durch Assimilation äussrer Stoffe, 
aber sie kann sich nichts assimiliren, ohne schon organisirt zu seyn.” (grifo do autor). 
15 “Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist der unsichtbare Natur seyn. Hier also, in der absoluten 
Identität des Geistes in uns und des Natur ausser uns, muss sich das Problem, wie eine Natur ausser uns 
möglich seyen, auflösen”ΝΧgὄifὁὅΝἶὁΝautὁὄΨέ 
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filósofo mantém sua visão de Spinoza como um grande filósofo que, porém, não havia 

reconhecido a subjetividade transcendental, o pensamento das condições de possibilidade.  

Ressaltamos a ousadia schellinguiana de se tentar pensar o monismo não a partir de 

Deus, mas a partir do próprio sujeito, buscando reconciliar a unidade do humano, na qual a 

filosofia em geral e a kantiana em particular haviam promovido uma cisão. O filósofo de 

Leonberg propõe uma revisão no conceito de natureza dentro do idealismo alemão, que não 

será mais vista como algo passivo ao sujeito ou como fonte de determinismo, mas como 

autoprodutividade, autofecundidade. 

 Um estudo posterior deverá levar em conta a influência de Jacobi na leitura que 

Schelling empreende de Spinoza, bem como a influência da interpretação da Bíblia 

espinozana em Schelling, e também como o resultado das ciências naturais contribuem, ou 

não, para a concepção da natureza como produtividade. O confronto entre Schelling e Spinoza 

não se encerra nesse período, sendo marcante no escrito Sobre a Essência da Liberdade 

Humana de 1809.  
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