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Resumo: O problema filosófico que é tratado neste trabalho pode ser enunciado do seguinte 

modo: por que, para Espinosa, tudo que há em sua ontologia é presença da substância, seus 

atributos e modos? A partir disso o seguinte objetivo é expresso: mostrar que as três 

instâncias que constituem a ontologia spinoziana são substância, atributos e modos, 

demonstrando que o sistema ontológico do autor atua em sua plenitude apenas por meio da 

articulação dada entre estes três conceitos. Tal articulação é expressa da seguinte forma: os 

modos [particularmente os humanos] são em si intensidades finitas bipartidas [corpo/mente] 

de dois dos atributos [pensamento/extensão] que pertencem à Substância. Consequentemente 

aponta-se para a visualização do movimento processual do sistema do autor. Para tanto, 

seleciona-se aqui como delimitação metodológica as definições e axiomas da primeira parte 

da Ética, as quais necessitam do contínuo suporte de algumas proposições, demonstrações, 

corolários e escólios que estão dispostos na mesma parte da obra citada. Utiliza-se também de 

algumas definições, axiomas, proposições e demonstrações da segunda parte da obra, as quais 

para este trabalho são imprescindíveis. 
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Abstract:The philosofical problem which is treated in this paper can be announced in the 

following way: why, for Spinoza, everything that there is in his ontology is the presence of 

the substance, attributes and modes? Thus, the following purpose is express: showing that the 

three instances which belong the spinozian ontology are substance, attributes and modes, 

demonstrating that the author's ontologic system acts in its plenitude only by the articulation 

between these three concepts. Such a articulation is express in the following way: the modes 

[particulaly the human beings] are in themselves finit intensities divided [body/mind] of two 

of the attributes [extension/thought] that belong to the Substance. Consequently, it aims to the 

visualization of the procedual movement of the author's system. Thus, here is selected as 

methodological delimitation the definitions, axioms of the first part from the Ethics, in which 

there is the necessity of the continuos suporte of the some propositions, demonstrations, 

corollaries and scholiums, that are placed in the same part of the cited book. It is  used also 

some definitions, axioms, propositions and demonstrations from the second part of the book, 

which are paramount for this work.            
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1  Trabalho elaborado com base no primeiro capítulo da dissertação de mestrado Ciência Intuitiva e Suprema 

Liberdade na Ética de Spinoza, defendida em 2012.1 sob orientação do professor Drº. Emanuel Ângelo da 

Rocha Fragoso. 
2  Mestre em filosofia pela UECE - Universidade Estadual do Ceará. leoribeiro22@gmail.com 
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 O sistema triádico de Spinoza [1632 – 1677], o qual é formado pela interrelação entre 

substância, atributos, e modos, crê-se como uma espécie de substrato do mundo que contém 

um desenho interno preciso e claro. Seria então inadequada uma percepção do plano 

conjuntural do sistema de Spinoza que não atentasse para as conexões entre os conceitos 

específicos de substância, atributos e modos. Portanto, o que é empreendido aqui é a 

exposição dos conceitos de substância, atributos e modos na esteira das conexões internas que 

permitem uma visão mais sólida do sistema ético do autor do século XVII. Desenha-se então 

cautelosa e progressivamente uma “paisagem” que anuncia o plano do sistema filosófico do 

autor sobre o qual terá as bordas delimitadas pelo jogo das tensões entre os conceitos 

fundamentais citados acima. Para isso, seleciona-se aqui como delimitação metodológica as 

definições e axiomas da primeira parte da Ética
3
 [EI – Deus / De Deo], as quais necessitam do 

contínuo suporte de algumas proposições, demonstrações, corolários e escólios que estão 

dispostos na mesma parte da obra citada. Utiliza-se também de algumas das definições, 

axiomas, proposições e demonstrações da segunda parte da obra [EII – A natureza e a origem 

da mente / De Natura et Origine Mentis]
4
, as quais para este trabalho são imprescindíveis.  

 

 

A tríade substância-atributos-modos ou o plano do sistema de Spinoza 

 Não está morto o que o eterno jaz, 

No tempo a morte é de morrer capaz. 

 

Abdul Alhazred, Necronomicon. 

 

 Logo na primeira definição da EI [Deus ou De Deo] os leitores se deparam 

com a seguinte explanação: “por causa de si compreendo aquilo cuja essência, ou seja, aquilo 

cuja natureza não pode ser concebida senão como existente”
5
. O que o autor trata logo de 

                                                             
3  Siglas e abreviações indicativas da Ética: ax. – axioma –; Ap. – apêndice –; c – corolário –; def. – 

definição –; d – demonstração –; s – escólio –; P – proposição –; Pref. – Prefácios –. 
4  Os conceitos de substância, atributos e modos assim como a relação entre eles já estão claramente enunciados 
nas definições e axiomas da primeira parte da Ética. No entanto, Spinoza não aprofunda nessa parte [como é 

preciso que se faça aqui] o escopo do conceito de modos. O autor realmente só faz isto nas definições, axiomas e 

proposições que se seguem na segunda parte da obra. Isto é anunciado de maneira enfática pelo autor quando o 

mesmo diz no prefácio da EII que passa “agora a explicar aquelas coisas que deveram se seguir necessariamente 

da essência de Deus, ou seja, da essência do ente eterno e infinito. [...] Explicarei [...] aquelas que possam nos 

conduzir, como que pela mão, ao conhecimento da mente humana [uma das “metades dos modos humanos”, os 

quais são constituídos também de corpo] [...]”. Portanto, Spinoza é bastante claro nesse prefácio quando pretende 

tratar mais detalhadamente do conceito de modos humanos. Nessa perspectiva se acredita poder atingir o 

objetivo proposto na exata medida em que há o dispêndio de esforço metodológico que também é destinado a 

analisar alguns trechos da segunda parte da obra.   
5 EIDef.I. 
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início nessa expressão é que há uma causa de si, uma “causa” que se justifica apenas por “si” 

mesma. Esta causa então é algo que “permanece sobrevivendo” simplesmente a partir de si. 

Isto ganha ênfase pela relação entre dois termos: essência e existência. O que se pode 

interpretar disso é que a essência desta causa é confirmada apenas pela sua própria existência, 

sem depender assim da existência de qualquer outra coisa que lhe seja exterior. Se há algo 

cuja essência só se confirma a partir da existência de si, sem precisar depender de qualquer 

coisa que lhe seja exterior, certamente este algo deve sua essência constituinte apenas a si 

mesmo. Portanto, a causa de si é totalmente responsável por sua “vida”.  

 Isto é confirmado pela terceira definição da EI aonde nessa causa está incutida 

também o valor de substância: “por substância [causa de si] compreendo aquilo que existe em 

si mesmo e que por si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito 

de outra coisa do qual deva ser formado”
6
. A causa de si então é algo que também se 

denomina Substância, a qual “não pode ser produzida por outra substância”
7
, sendo, por 

conseguinte, “necessariamente infinita”
8
. Esta infinitude é caracterizada por Spinoza como 

algo que não se extingue, o que reitera o fato dela ser causa de si, sem haver nada que 

exteriormente possa colocá-la, assentá-la sobre o mundo. Caso isto ocorresse, seu caráter de 

infinitude seria bastante problemático, tendo em vista que haveria algo exterior ao infinito que 

seria a causa da existência deste próprio infinito, o que é inconcebível logicamente. Para 

Spinoza “é absurdo afirmar isso de um ente absolutamente infinito e sumamente perfeito. 

Logo, não há, nem em Deus, nem fora dele, qualquer causa ou razão [infinita] que suprima 

[ou mesmo que ponha] sua existência[...]
9
”. Se este conceito spinoziano fosse posto deste 

modo ele poderia ter a característica daquilo que o autor menos pretende que ele contenha em 

si, ou seja, a característica presencial da finitude: “Diz-se finita [...] aquela coisa que pode ser 

limitada por outra da mesma natureza”
10

. É por isso que de modo oposto a causa de si ou 

substância infinita possui internamente uma homologia estrutural entre essência e existência, 

permitindo disso extrair a informação de que tal causa de si ou substância tem uma essência 

que não depende de nada que advenha de fora de si mesma, ou seja, não precisa de nenhum 

                                                             
6 EIDef.III. 
7 EIPVI. 
8 EIPVIII. 
9 EIPXId.alternativaI 

10     EIdef.II – A esta definição, Spinoza acrescenta dois exemplos: “Por exemplo, diz que que um corpo é finito 

porque concebemos um outro maior. Da mesma maneira, um pensamento é limitado por um pensamento”. Como 

ver-se-á posteriormente esta característica é típica dos modos humanos os quais são singularidades finitas 

compostas internamente de mente e corpo finitos, os quais dependem de causas/coisas exteriores para existir. 

Esses modos, como será visto, se seguem do conceito de Substância. 
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conceito exterior a si para existir, já que existe em si e por si, não sendo, portanto, finito. Algo 

que existe em si e por si é um conceito que não exige o conceito de outra coisa do qual deva 

ser formado, sendo por conseguinte infinito por si mesmo.  

 A reiteração disto é claramente dada nas proposições VII [demonstração] e 

XX, as quais reforçam o enunciado acima. No caso da demonstração da proposição VII da 

primeira parte da Ética vê-se o autor enunciar que “uma substância não pode ser produzida 

por outra coisa [...] Ela será, portanto, causa de si mesma, isto é [...], a sua essência envolve a 

existência, ou seja, a sua natureza pertence o existir”
11

. Esta anunciação do conceito de uma 

causa de si que “se conserva em si” apenas por seu próprio conceito tem sua justificativa nos 

termos essência e existência, os quais, numa aparente relação dual, complementam-se. No 

entanto, esta relação dual é realmente aparente, tendo em vista que, para Spinoza, essência e 

existência tem de obedecer a uma espécie de regime de identificação plena, justamente porque 

o autor precisa concluir que a substância é aquilo que é causa de si e que, portanto, se 

conserva eternamente em si mesma. Para tratar deste regime de identificação plena entre esses 

dois termos o autor precisa dizer que essência e existência não podem ser encarados como 

termos separados ou isolados um do outro. Desse modo, a solução que o autor encontra para 

demonstrar que não há uma relação entre estes dois termos isolados [postos de modo a 

justificar o conceito de causa de si] está dada na proposição XX: “a existência de Deus 

[Substância ou causa de si]
12

 e sua existência são uma única e mesma coisa”
13

. O que se 

infere disso é que para justificar o ser em si e por si daquilo que é causa de si [e que, portanto, 

se conserva em existindo em si] Spinoza precisa defender que a sustentação de base deste 

conceito é mantida pela identidade absoluta entre essência e existência. Isto explicita-se com 

o apontamento spinoziano de que não há existência nem essência isolados, assim como estes 

termos estão incutidos no próprio conceito de causa de si. Esta então é a enunciação que 

Spinoza encontra para definir que seu conceito de causa de si é algo eterno que contém 

                                                             
11 EIPVIId.  
12 Observação e grifo nossos. 

13   EIPXX. Tratar-se-á da nomenclatura Deus, que é análoga a Substância e Causa de si, adiante. Como ainda 

não foi abordado é preciso deixar bastante claro nessa nota que se utiliza nesse momento de exposição apenas as 

características intrínsecas do termo,  as quais ajudam a solucionar o problema da relação dos termos essência e 

existência com a causa de si ou substância. Precisa-se aqui antes de mais nada haver a necessidade de incorporar 

elementos que fortaleçam o sentido dos dois conceitos [Causa de Si; Substância] apresentados anteriormente. 

Isto garante a coerência e mesmo a consistência desta exposição. Logo adiante o termo Deus será retomado, 

aonde será dada toda a importância que esse conceito “merece”. Cabe também observar aqui que os conceitos de 

Deus, Substância e causa de si são tidos por Spinoza como termos similares os quais garantem um único e 

complexo sentido, ou seja, os três termos são conceitos que se interrelacionam de tal modo que juntos acabam 

por se tornarem a unidade interativa de um só e mesmo conceito, já que Deus, Substância e Causa de si são uma 

só e mesma coisa. 
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internamente a essência e a existência como termos absolutamente idênticos. De outro modo, 

a identidade entre os dois termos garante a Spinoza a defesa de que nem existência nem 

essência são exteriores ao conceito de causa de si. Caso um desses termos fosse exterior a 

causa de si poderia dar-se a entender que um outro princípio [uma essência ou existência 

exterior] geraria a própria causa de si, o que para o autor seria um equívoco que colocaria seu 

próprio sistema em xeque.  

 A partir deste apontamento a respeito da essência e da existência da causa de si 

cabe anunciar duas qualidades intrínsecas à própria causa de si/substância, para além da 

infinitude a qual já fora abordada, a saber, a noção de eternidade e a noção de liberdade. 

Quanto à noção de eternidade, também por meio dela o autor pretende inferir que o conceito 

de causa de si/substância não tem carência de nada que lhe seja exterior [essência ou 

existência outras], na medida precisa em que tem uma existência justificada apenas por si. É 

por isso que se trata do termo “eterno”, propriedade inerente aos termos substância ou causa 

de si. Por eterno Spinoza compreende “a definição de uma coisa que existe [sobrevive] 

eternamente”
14

. Desse modo, a substância ou causa de si é uma existência conceitual que 

possui a especificidade de ser uma coisa eterna, e o que é eterno não precisa de nada mais do 

que de si mesmo para garantir a sua própria existência. Esse tipo especial de existência é 

então algo inerente à própria essência da Coisa, Substância ou Causa de si, essência a qual é 

eterna porque jamais perece, existindo eternamente. Conclui-se então aqui: a essência da 

substância é ter sua existência como eterna e infinita; quanto à noção de liberdade, pode-se 

considerar a substância de Spinoza como sendo também plenamente livre tendo em vista que 

algo que é eterno certamente é livre para permanecer consistentemente apoiado sobre si 

mesmo. Diferentemente de um homem que poderia ter uma sensação passageira de liberdade, 

a substância spinoziana é necessariamente livre. O autor trata então da liberdade da 

substância/causa de si na sétima definição da EI: “diz-se livre a coisa que existe 

exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir”
15

. 

Portanto, este conceito “age exclusivamente pelas leis de sua natureza e sem ser coagido por 

ninguém”
16

, ou seja, “não pode existir, pois, fora dele, nenhuma coisa pela qual ele seja 

determinado ou coagido a agir”
17

.    

                                                             
14 EIDef.VIII. 
15 EIDef.VII. 
16 EIPXVII. 

17   EIPXVIId. Cabe mais uma vez se observar que a proposição a qual foi citada se refere em sua especificidade 

ao conceito de Deus. Assim, ainda se está transpondo as características intrínsecas do conceito de Deus às 

conceituações de substância ou a causa de si. Acredita-se poder fazer isto aqui tendo em vista que esses três 
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É por isso que a Substância, coisa ou causa de si, sendo uma existência infinita, livre e 

eterna, também recebe uma outra denominação na definição VI da EI: Deus [Deo]. Por Deus 

Spinoza compreende “um ente absolutamente infinito[...]”
18

. Esta definição parece importante 

para terminar-se de montar o quadro específico do conceito de Substância, Coisa eterna ou 

Causa de si. Substância, Coisa eterna ou Causa de si designam um conceito que representa 

algo que “deve” sua existência apenas a si mesmo e que, por isso, é uma coisa que existe 

livremente e que permanece existindo eterna e infinitamente: tal é o regime de existência de 

sua essência. A representação de um conceito infinito que permanece como uma existência 

viva por toda a eternidade lhe garante a própria liberdade de si para consigo. De acordo com 

isto Spinoza permite inferir que este conceito “indestrutível” o qual fora exposto é então livre, 

infinito e eterno.  Aos olhos de Spinoza essas três qualidades permitem concomitantemente 

defender que seu conceito de substância é também imutável
19

, já que nada o põe nem lhe 

extingue, ao passo em que tal conceito permanece como eternidade, liberdade e infinitude 

inabalável, sendo, portanto, imutável. Tal é a natureza da essência do conceito de Deus de 

Spinoza, isto é, uma existência que mostra-se às vistas como sendo a própria essência 

imutável de Deus / Substância / Causa de Si. Ora, é justamente por isso que este conceito é 

livre, infinito e eterno, nada o corrompendo, nada alterando sua lógica, na medida em que ele 

tudo pode
20

.  

                                                                                                                                                                                              
termos são correlatos e buscam “retratar”, de acordo com Spinoza, uma mesma dimensão ou plano conceitual, 

como já fora dito acima. Ver-se-á logo adiante como o conceito de Deus entra em consonância plena com as 

duas outras terminologias [substância/causa de si] utilizadas até aqui. 
18 EIDef.VI. 

19    Sobre a imutabilidade da substância em Spinoza são bastante pungentes as passagens que denunciam-na 

desse modo [imutável]. Escolhe-se uma delas nessa nota de rodapé. No sexto capítulo [Dos milagres] do Tratado 

Teológico Político o autor qualifica claramente a Substância, também denominada de Natureza, como tendo uma 

ordem interna imutável, isto é, possuindo um movimento interno que se repete sempre da mesma forma. É 

especificamente por isso que a Substância em Spinoza já está dada, já que seus processos internos não se 

renovam, não mudam de diretriz. Há nesse sentido a qualificação de que a Natureza tem uma ordem processual 

ativa interna literalmente imutável, sendo portanto em sua essência imutável, ou seja, “a natureza observa 

sempre leis e regras que implica eterna verdade e necessidade, se bem que não as conheçamos a todas e, por 

conseguinte, observa também uma ordem fixa e imutável”. [SPINOZA, 2004, p.83]. SPINOZA, Benedictus de. 

Tratado teológico-político - Tractatus theologico-politicus. Trad., introd. e notas de Diogo Pires Aurélio. 3ª ed. 

Lisboa: Imprensa nacional-casa da moeda, 2004 [1670].  
20   Spinoza parece sugerir exatamente isto com a demonstração e o escólio de sua proposição XI aonde diz que 
“[...] uma coisa existe necessariamente se não houver nenhuma razão ou causa que a impeça de existir. Se, pois, 

não pode haver nenhuma razão ou causa que impeça que Deus exista ou que suprima a sua existência, deve-se, 

sem dúvida, concluir que ele existe necessariamente. Mas se houvesse tal razão ou causa, ela deveria estar ou na 

própria natureza de Deus ou fora dela, em uma outra substância, de natureza diferente. [...] Mas é absurdo 

afirmar isso de um ente absolutamente infinito e sumamente perfeito. Logo, não há, nem em  Deus, nem fora 

dele, qualquer causa ou razão que suprima sua existência e, portanto, Deus existe necessariamente” [cf. EIPXId].  

Spinoza tece a argumentação que justifica esse seu enunciado adiante no escólio da mesma proposição 

enfatizando que “muitos, entretanto, poderão talvez não ver facilmente a evidência dessa demonstração, porque 

estão acostumados a considerar somente aquelas coisas que decorrem de causas exteriores. [...] Com efeito, as 

coisas que são produzidas por causa exteriores, consistam elas de muitas ou de poucas partes, devem tudo o que 
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 Um segundo problema surge agora nesta exposição: além das características 

fundantes apontadas a respeito deste plano conceitual-substancial de Spinoza, o que mais ele 

contém em si, o que se relaciona com ele em seu interior, afinal? A continuação da última 

citação, continuação a qual se imprimiu logo acima em seu lugar reticências, responde a esta 

pergunta. Repetir-se-á então aqui a definição VI da EI em sua integralidade: “Por Deus 

compreendo um ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste de infinitos 

atributos, cada um dos quais exprime a essência eterna e infinita”
21

. Nessa definição então já 

se pode brevemente vislumbrar-se o que se passa no interior de Deus, ou seja, um segundo 

conceito interno ao plano de um Deus que acaba de ser reiterado pela via da interpretação 

deste autor. Este segundo conceito tem como significante a palavra-conceito “atributos”, 

palavra-conceito interno à Substância ou Deus. O que foi dito sobre cada um dos atributos 

logo acima? É razoável que se frise: cada um deles constitui o próprio interior da substância 

ou Deus, assim como cada um deles, por isto, “exprime [de modo específico] a essência 

eterna e infinita” de Deus, Substância ou Causa de si. Estes atributos são então, 

primeiramente, expressões específicas as quais são internas à substância ou Deus.  

 Na citação acima sobre os atributos Spinoza acrescenta a eles mais 

informações: os atributos são também infinitos. Nesse sentido, os mesmos são expressões 

específicas infinitas as quais são qualidades ou gêneros internos à essência da Substância. 

Nessa explicação da definição VI Spinoza reitera isto apontando que, no entanto, os atributos 

são infinitos apenas em seus gêneros, em suas especificidades expressivas. Isto é o que 

garante o fato da distinção da substância para com os mesmos, já que a substância é 

absolutamente infinita e não infinita “em seu gênero” expressivo. Desse modo o autor aponta 

que cada um dos atributos “pertence à essência do que é absolutamente infinito 

[Substância/Deus]”
22

 e, portanto, cada um deles é aquilo que exprime interna e 

diferencialmente a mesma essência: a da Substância. Assim, cada uma dessas qualidades 

atributivas tem sua singularidade expressiva, isto é, possui uma expressão muito típica, 

“comunicando” a Substância do seu “jeito”.  

 No entanto, é importante atentar-se para o fato denunciado na proposição X da 

EI, aonde diz-se que cada um dos atributos da substância “deve ser concebido por si 

                                                                                                                                                                                              
têm de perfeição (ou seja, de realidade) à virtude da causa exterior e, assim, sua existência tem origem origem 

unicamente na perfeição da causa exterior e não na sua própria causa. Em oposição, nada do que uma substância 

tem de perfeição é devido a qualquer causa exterior e, assim, também a sua existência deve decorrer unicamente 

de sua própria natureza, existência que nada mais é, portanto, do que sua própria essência” [Cf. EIPXIS]. 
21 EIDef.VI   
22 EIDef.VI. 
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mesmo”
23

. O que se pode apontar primeiramente como esclarecimento deste enunciado é que 

os infinitos atributos da substância não são interdependentes, ou seja, cada uma deles atua em 

si e por si. No entanto, eles são caracterizados deste modo na medida exata em que são 

expressões ou gêneros infinitos de algo no qual estão instanciados: a substância. Os atributos 

então são instâncias próprias da substância, estes os quais também permanecem em si e por si. 

Neste sentido, os atributos de Spinoza não são concebidos em si e por si tal como a substância 

o é, mas de um modo diferente. Conclui-se: os atributos concebem-se em si e por si enquanto 

simultaneamente são expressões singulares que estão no interior da própria substância. Isto 

está claramente expresso na EIPXIX e em sua demonstração, aonde Spinoza diz que “todos os 

atributos de Deus são eternos” porque “à natureza da substância [...] pertence a eternidade. 

Logo, cada um dos atributos deve envolver a eternidade e, portanto, são, todos, eternos”
24

.  

No mesmo sentido, Spinoza infere o seguinte:  

 
“fica claro, assim, que, ainda que dois atributos sejam concebidos como 

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

entretanto, concluir que eles constituam dois entes diferentes, ou seja, duas 
substâncias diferentes. Pois é da natureza da Substância que cada um de seus 

atributos seja concebido por si mesmo, já que todos os atributos que ela tem 

sempre existiram, simultaneamente, nela, e nenhum pôde ter sido produzido 
por outro, mas cada um deles exprime a realidade, ou seja, o ser da 

substância[...] Como consequência, nada é igualmente mais claro do que o 

fato de que um ente absolutamente infinito [substância]
25

 deve 

necessariamente ser definido (como fizemos na def. 6) como consistindo de 

infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência precisa – eterna 

e infinita”
26

.  

 

 De todos os atributos que compõem o interior da substância interessam aqui 

apenas dois: pensamento e extensão. No corolário da proposição XI da EI Spinoza aponta que 

                                                             
23   EIPX. 
24 Respectivamente: EIPXIX; EIPXIXd. 
25 Grifo e observação nossa. 

26   cf. EIPXS. Adiante, na proposição XIII, Spinoza aponta que, no entanto, tais expressões ou essências da 
substância não a dividem tendo em vista que a mesma é absolutamente indivisível, ou seja, as expressões 

essenciais da substância não a dividem já que se a dividissem ela “sairia” do interior de si mesma. Caso isto 

ocorresse poderia haver a possibilidade dos atributos se metamorfosearem em novas substâncias, o que o autor 

vê como um grave problema, já que, para ele, gerar um universo-substância a partir de outro universo-substância 

seria um absurdo. Spinoza diz então na demonstração da mesma proposição que “com efeito, se fosse divisível, 

as partes nas quais se dividiria ou conservariam a natureza de uma substância absolutamente infinita ou não a 

conservariam. Se considerarmos a primeira hipótese, existiriam, então várias substâncias de mesma natureza, o 

que é absurdo. Se considerarmos a segundo hipótese, então, uma substância absolutamente infinita poderia 

deixar de existir, o que também é absurdo”. Portanto, “uma substância absolutamente infinita é indivisível” 

[EIPXIII] e isso justifica o fato dos atributos permanecerem no âmago da substância não se “destacando” dela, o 

que garante à substância o seu caráter de ser o Deus o qual contém e preserva tudo em seu interior. 
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“a coisa extensa e a coisa pensante” são atributos de Deus
27

. Por que apenas estes dois 

atributos interessam aqui? Porque eles são as únicas das expressões qualitativas pertencentes 

à Substância que o intelecto humano percebe em seu interior como aquilo que está em sua 

essência interna
28

. É necessário que haja o aprofundamento disto. 

 No interior da substância ou natureza infinita existem infinitos atributos ou 

expressões típicas de si [substância]. Destes, o homem apenas percebe pelo seu intelecto 

[interiormente] dois: pensamento e extensão. Devido a quê? Devido ao fato destes dois 

atributos serem também as expressões da substância as quais produzem concomitantemente as 

                                                             
27  Cabe apontar também aqui que o corolário completo está implementado na EI do seguinte modo: 

“Segue-se, em segundo lugar, que a coisa extensa e a coisa pensante ou são atributos de Deus ou são afecções 

dos atributos de Deus” [EIPXIVcorol.II]. É importante aqui esclarecer que o termo afecções será tratado adiante 

no que diz respeito aos modos humanos, já que ambos são expressões análogas as quais ainda não trabalhadas 

neste texto. Neste é preciso garantir uma ordem expositiva que prioriza a clareza e coerência da sua exposição. A 

respeito dos atributos da substância, estes também estão denunciados de modo bastante enfático nas primeira e 

segunda proposições da EII [De natura et origine mentis – Da natureza e da origem da mente] aonde Spinoza 

aponta que “o pensamento é um atributo de Deus” e a “extensão é um atributo de Deus”. 
28   Esse problema das duas e infinitas expressões qualitativas da substância, estas as quais o homem pode 

perceber internamente como aquilo que lhe constitui por dentro, leva a cabo uma investigação inversa que 

certamente não está no escopo da proposta do trabalho que está sendo empreendido aqui. Acredita-se de 

qualquer modo que é no mínimo interessante se ressaltar breves considerações a respeito de tal possível 

investigação. O que se aponta com isto são algumas questões a respeito de tal possível investigação, estas as 

quais vêm seguidas de respostas breves: [1]. E se houvesse o interesse do homem em investigar os outros 

atributos [para além do pensamento e da extensão] como poderia haver a percepção deles, ou seja, como é 

possível uma percepção “inumana” dos outros atributos da substância? [2]. Ao mesmo tempo em que se sabe [de 

acordo com Spinoza] que esses outros atributos não tocariam ou constituiriam por dentro o próprio homem, 

como é que o homem poderia tentar sentir no interior das outras vidas finitas [não-humanas] os atributo por meio 

dos quais estas outras vidas se assentariam finitamente no mundo? Poderia se dizer de supetão que Spinoza 

recusaria qualquer possibilidade de responder positivamente a elaboração destas perguntas, tendo em vista que o 
autor deixa claro a seguinte máxima: o homem deve a sua constituição ao pensamento e a extensão, sendo, 

portanto, os únicos “objetos puros” a serem intuídos internamente. De outro modo: o limite máximo o qual a 

percepção interior do homem alcança é dado exatamente por meio daquilo que lhe constitui em sua 

especificidade, ou seja, os atributos pensamento e extensão. No entanto, se é desse modo, por que Spinoza tem a 

“audácia” de inferir que as outras vidas finitas [não-humanas] são constituídas por outros atributos da substância 

e que, do mesmo modo, talvez [estas vidas finitas] cheguem  mesmo a percebê-los interiormente? De outro 

modo, como o autor [como homem que foi] pôde concluir que existem atributos que constituem as vidas não-

humanas se ele não teria como perceber o interior destas outras vidas? Spinoza nesse sentido parece sair dos 

próprios parâmetros da percepção interna daquilo que constitui o homem, os atributos pensamento e extensão. É 

justamente no problema da reiteração de que existem atributos que o homem não pode perceber que está incutida 

a razão de ser das perguntas feitas logo acima. Acredita-se que Spinoza induz o homem a pensar que poderia 
conhecer esses outros atributos por meio de uma espécie de tentativa de intromissão espiritual no interior das 

vidas não-humanas. Todas as questões levantadas parecem realmente sugerir um problema específico, o qual 

estaria relacionado a priori com investigações de forte conotação mística. Esta investigação mística tenderia 

então a descambar numa espécie de indução de uma prática humana no mínimo excêntrica, já que por meio de 

tal prática se tentaria forçosamente sair das percepções dos atributos delimitados no interior do homem 

[pensamento e extensão], o que faria com que esse homem se destinasse a uma empreitada de “captura” da 

percepção atributiva que é própria dos bichos e dos outros seres vivos. “Poderia eu ter a mesma percepção 

interna que um vegetal possui?”. Spinoza em primeiro momento negaria isto, mas inconscientemente parece 

defender a elaboração de questões estranhas como esta. Sua filosofia, posta sob esse âmbito, parece se inserir 

ironicamente numa espécie de lógica dos “feiticeiros holandeses”. Carlos Castaneda parece anos mais tarde 

[década de 60 do século XX] aprovar isto [Cf. O Lado Ativo do Infinito e O fogo interior].    
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finitas vidas humanas. Observando-se por meio de seu intelecto para dentro de si, o homem 

sente que deve sua constituição, sua existência aos dois atributos pensamento e extensão.  

 É por isto que Spinoza aponta no axioma IV da EI que “o conhecimento do 

efeito depende do conhecimento da causa e envolve este último”. Esta citação enuncia o 

termo conhecimento duas vezes, um deles sendo inerente ao conhecimento especifico do efeito 

[modo] e o outro como sendo inerente ao conhecimento específico da causa [substância]. 

Desse modo, o conhecimento interno específico de um modo só pode ser dado porque há algo 

anterior que lhe produz. Este algo também tem a consciência interna de si mesmo. E o que é 

este algo? A própria substância. O que o autor pretende de fato expor com a enunciação de 

que a substância conhece a si mesma? O que o intelecto da substância então percebe 

interiormente a si? Antes mesmo de produzir o homem por meio de seus atributos 

[pensamento e extensão] e permitir a este que tenha o conhecimento de si, a própria 

substância se conhece ou tem a consciência de si mesma. Para Spinoza isto se realiza por 

meio de seu próprio intelecto infinito, respectivo ao seu pensamento. Para o autor, a 

substância possui um conhecimento pleno do que lhe é interior. Portanto, a Substância 

conhece a si mesma por dentro, ou seja, ela tem consciência de todos os atributos que a 

compõem, já que ela tem uma total “visão panorâmica intelectiva” de si mesma: “por atributo 

compreendo aquilo que, de uma substância, o [seu] intelecto percebe como constituindo a sua 

essência”
29

. Assim, este conhecimento intelectivo da totalidade de seus atributos é uma 

consciência que é própria da substância, e não do homem. De outro modo, a substância tem a 

consciência das expressões ou processos infinitos os quais lhes são interiores: todos os seus 

infinitos atributos. Ora, de acordo com a citação acima [do início deste parágrafo] é desse 

modo que o autor pode apontar uma severa diferença entre dois tipos de conhecimento, ao 

mesmo tempo em que afirma que um deles depende do outro. Quais seriam eles? O 

conhecimento inerente ao homem e o conhecimento inerente à substância. Já apontou-se que 

ao possuir o conhecimento interior de si o homem intui que, enquanto efeito de uma causa, ele 

depende diretamente de uma estrutura anterior a qual lhe serve de sustentáculo: o 

conhecimento do que é interior ao homem é a percepção de que este é constituído por dentro 

apenas por meio dos atributos específicos pensamento e extensão. Estes são próprios de uma 

causa exterior [substância] e, portanto, não pertencem ao próprio homem. De acordo com isto, 

Spinoza diz então que quando o homem se percebe internamente toma então a consciência ou 

passa a conhecer que interiormente é um efeito de algo que lhe advém de fora, passando assim 

                                                             
29 EIDef.IV 
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a conhecer os pensamento e extensão da substância, isto é, o que por conseguinte constitui o 

próprio homem. Para Spinoza “deve-se concluir, de maneira geral, que tudo aquilo cuja 

natureza é tal que possa existir em vários indivíduos deve, necessariamente, ter uma causa 

exterior”
30

. Inferindo então que há algo exterior ao homem e que do mesmo modo o compõe 

Spinoza não pretende apenas demonstrar que os processos atributivos pensamento e extensão 

da substância são anteriores ao próprio homem. O autor também busca extrair três conclusões 

relativas à substância: [1] a substância é constituída de infinitos atributos que existem para 

além daqueles os quais constituem internamente o homem [algo que já fora dito]; [2] a 

substância por meio de seu intelecto infinito conhece o que lhe é interior, isto é, conhece 

todos os seus atributos, o que ultrapassa qualquer tipo de percepção ou conhecimento 

humano, este o qual conhece apenas dois atributos que lhes são exteriores. [3] a substância 

sob este movimento de conhecimento interno de seus atributos não faz remissão a uma causa 

exterior [tal como os homens devem fazer para conhecer suas constituições], mas apenas 

realiza uma “observação” do que é interno a si mesma [os atributos não são exteriores a 

própria substância, porém são exteriores ou anteriores aos homens], o que é um critério 

fundamental para distinguir a substância do próprio homem. Desse modo, há uma severa 

diferença dos homens para com a substância. Qual seria? Os humanos são frágeis limites ou 

efeitos finitos produzidos e reduzidos pelos atributos pensamento e extensão da substância, 

estes os quais podem ser conhecidos pelos próprios homens como algo que não lhes pertence. 

De modo oposto, a substância é constituída por infinitos atributos [para além do pensamento e 

da extensão] os quais lhes são interiores e que, portanto, também lhe pertencem. Nesse 

sentido, a substância também pode conhecer a todos eles, o que faz com que o seu intelecto 

seja infinitamente superior ao do homem. Além disto, a substância pode conhecer-se a si sem 

sair das suas próprias coordenadas, já que é uma substância infinita a qual é responsável pela 

determinação e constituição de seu próprio interior, portanto, diferentemente do homem, não 

depende de nada que lhe seja exterior ao passo que tem um conhecimento infinito de todos os 

atributos que a constituem. O que se conclui disso é que quando Spinoza demarca os 

conceitos de substância e de modo não é apenas para estabelecer uma infinitude substancial 

produtora da finitude do homem, mas também incutir um consequente limite de conhecimento 

o qual é relativo a este homem. Portanto, tal conhecimento humano, enquanto limitado que é, 

precisa fazer remissão ao exterior que o constitui como finito. É por isto que o conhecimento 

do efeito depende do conhecimento da causa e envolve este último.  

                                                             
30 EIPVIIISII. 
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 Esta lógica está exposta claramente no terceiro axioma da EI: “De uma causa 

[substância] dada e determinada segue-se necessariamente um efeito” por intermédio de seus 

atributos
31

. Como produtos ou efeitos dos dois atributos da substância os homens não deixam, 

no entanto, de estarem manifestos nos atributos. Nesse itinerário os homens são efeitos dos 

atributos que permanecem expressos nestes, senão não sobreviveriam. Advindos de dois dos 

atributos de Deus, ao invés de terem plenamente dentro de si pensamento e extensão infinitos, 

os homens são espécies de tensões finitas destes atributos, do mesmo modo em que tais 

tensões permanecem expressas nestes mesmos atributos. É nesse sentido que, ao mesmo 

tempo em que emergem nos e dos dois “eixos expressivos” [atributos pensamento e extensão] 

da substância, estas tensões qualificam-se retroativamente como sendo também a “negação” 

parcial do ser infinito [substância]. Devido a quê? Devido ao fato de que para Spinoza estas 

tensões finitas negam ou não possuem dentro de si a totalidade infinitiva da substância
32

, ou 

mesmo por não conterem internamente a propriedade intrínseca dos atributos nos quais estão 

inseridas. Que propriedade é esta que é inerente aos atributos tratados aqui? Justamente a da 

infinitude a qual também é a “tatuagem” impressa que demarca o ser dos atributos 

pensamento e extensão.   

 Dessa maneira, no sistema de Spinoza os homens são modos finitos [aquilo que 

se chamou de tensões], bipartidos e engendrados por pensamento e extensão. Modos destes 

dois atributos, esta é a terminologia categórica que Spinoza utiliza para qualificar o homem 

em seu sistema. A quinta definição da EI é cabal na definição dos modos. Estes são “aquilo 

que existe em outra coisa [atributos da substância], por meio da qual também” são 

concebidos33, ou mesmo, como na sétima definição da EII, são coisas singulares, “aquelas 

coisas que são finitas e que têm uma existência determina”
34

 por e em algo superior ou eterno. 

Tais definições também reiteram o que fora apontado no parágrafo anterior. Os modos são 

produzidos por duas qualidades atributivas da substância na medida exata em que 

permanecem no interior das mesmas. Não se pode esquecer aqui o fato de que permanecer no 

interior dos atributos é o mesmo que permanecer no interior da substância tendo em vista que, 

como fora definido, os atributos são as próprias constituições internas da substância. 

                                                             
31 EIAx.III.  
32 Cf. Escólio I da oitava proposição da EI. Nele Spinoza diz que “como na verdade, ser finito é, 

parcialmente, uma negação e ser infinito, uma afirmação absoluta da existência da natureza, segue-se, portanto, 

simplesmente pela prop. 7 [À natureza de uma substância pertence o existir], que toda substância deve ser 

infinita”. 
33 EIDef.V. 
34 EIIDef.VII. 
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Portanto, o modos humanos permanecem unidos à própria substância pois estão assentados 

em dois dos constituintes do próprio “organismo” desta.  

 Permanecendo no interior dos atributos pensamento e extensão como seus 

contornos finitos, os homens também estão no interior da Substância ou Deus, já que os 

atributos em sua conjuntura são o próprio “organismo interior” à Substância. Devido a isto 

Spinoza não caracteriza a sua substância como transcendente ou mesmo isolada de suas 

“criaturas”, já que a substância permanece unida a estas “criaturas”. Neste escopo seu 

conceito de substância é então imanente aos “pobres e frágeis homens”, como o próprio autor 

aponta na proposição XVIII da EI: “Deus é causa imanente, e não transitiva, de todas as 

coisas”
35

. Ou seja, “Deus é causa [imanente] de todas as coisas que nele existem [...]”
36 

e, 

portanto, “tudo o que existe, existe em Deus, e sem Deus, nada pode existir nem ser 

concebido”
37

.  

 Pode-se então aqui aprofundar todo esse sistema [apontado nos parágrafos 

anteriores] da seguinte maneira: em Spinoza se infere que há um plano substancial livre, 

eterno e infinito que contém infinitos processos singulares [atributos]. Os atributos ou 

processos singulares da substância [natureza] são também denominados de natura naturans. 

Natura Naturans, processos singulares da substância ou atributos da substância significam 

então precisa e respectivamente a atividade infinita da natureza [substância/deus] que realiza-

se expressivamente por diversos eixos. Por meio desses processos, atributos ou natura 

naturans a substância se refaz continuamente por dentro, manifestando concomitantemente o 

seu movimento interno. Neste sentido, a natureza-substância recria-se processualmente a si 

mesma interna e continuamente, isso se dando por meio de cada processo pertencente 

respectivamente a cada um dos atributos os quais lhe são interiores. Sobre isso o próprio 

Spinoza é esclarecedor no escólio da proposição XXIX da EI: “[...] por natureza naturante 

[natura naturans] devemos compreender [...] aqueles atributos da substância que exprimem 

uma essência eterna e infinita, isto é, [...] Deus enquanto é considerado como causa livre”
38

. 

                                                             
35

 EIPXVIII. 
36

 EIPXVIIId. 
37

 EIPXV. 
38

   EIPXXIXS. Marilena Chauí em sua obra Nervura do Real realiza uma profunda análise do funcionamento ou 
modo de ser da natureza naturante ou atributo [os quais estão divididos em dois processos: modos infinitos 
imediatos e modos infinitos mediatos], análise esta que é decorrida da proposição XXIII da primeira parte dá 
Ética. Considera-se aqui como fundamental a explanação da autora, tendo em vista uma mais complexa e 
concomitante  compreensão da produção da natureza naturada, isto é, do plano dos modos finitos. Numa 
abordagem sobre a complexidade da processualização interna dos atributos [estrutura que comporta modos 
de existência infinitos imediatos + modos infinitos mediatos] da Substância a comentadora diz o seguinte: “os 
modo infinitos imediatos [primeiro dos processos dos atributos] são o encadeamento e a conexão necessária 
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De fato, cada um dos atributos é uma espécie de liame processual expressivo da substância. O 

conjunto de todos eles [atributos] formam o próprio plano de uma grande tessitura viva, ou 

seja, a substância. Entre os “processos atributivos [natura naturans]” pensamento e extensão 

da substância surgem ininterruptamente [e como intersecção] modos humanos finitos 

[natureza naturada], isto é, espécies de “pontos de intersecção” que dependem diretamente 

destes processos ou atributos da substância para sobreviver. Ademais, esses “pontos de 

intersecção” certamente não são eternos, por isso além de serem produzidos são também 

desfeitos continuamente. É assim que Spinoza conclui que “por natureza naturada [...] 

compreendo tudo o que se segue da necessidade da natureza de Deus, ou seja, de cada um dos 

dois atributos de Deus, isto é, todos os modos dos atributos de Deus [...]”
39

. O que se infere 

disto tudo? É justamente a finitude do homem que está em jogo na denúncia da relação dos 

homens [modos humanos] com os atributos da substância que os sustentam. É por isso que no 

primeiro axioma da EII Spinoza aponta que “segundo a ordem da natureza tanto pode ocorrer 

que este ou aquele homem exista quanto não exista”
40

. Os modos humanos são então relevos 

bipartidos e finitos que advém de dois dos atributos infinitos da Natureza [Substância]: 

pensamento e extensão. Esta metáfora sugere que o modo homem é dividido em duas metades 

internas finitas, um “duplo fragmento” dos atributos pensamento e extensão. Esses 

“fragmentos” são denominados nas definições I e II da EII como mente e corpo, partes finitas 

respectivas aos atributos infinitos pensamento e extensão. Corpo então é um segmento interno 

ao homem advindo da “coisa extensa”
41

 [atributo extensão] e Mente é um segmento interno ao 

homem fracionado pela “coisa pensante”
42

 [atributo pensamento]. Para o autor é desse modo 

que “a essência do homem é constituída por modificações definidas dos atributos de Deus”
43

. 

                                                                                                                                                                                              
das causas, isto é, das proporções de movimento e repouso, que constituem os corpos, e dos pensamentos, 
que constituem as ideias. São aquilo que a Emenda do intelecto e os Pensamentos metafísicos chamam de 
ordem da Natureza inteira. O modo infinito mediato [segundo dos processos dos atributos] [...] é a fisionomia 
do universo inteiro, isto é, a conservação e constância das causas e de suas leis sob a infinita mudança e 
variação das coisas singulares. [...] os modos finitos ou entia realia são as expressões físicas determinadas ou 
particulares das lei universais de movimento e repouso e as expressões psíquicas das leis universais do 
encadeamento e conexão necessária dos pensamentos particulares[...] [os modos infinitos] são princípios 
ordenadores das coisas singulares que exprimem a essência de seus atributos, os quais constituem e exprimem 
a essência do ser absolutamente infinito. Os atributos são a estrutura necessária, infinita, eterna e diferenciada 
de um universo infinito, necessário, eterno e diferenciado; os modos infinitos, necessários e eternos pela causa 
são as operações auto-reguladas e autodeterminadas dessa estrutura constituída pelos atributos, aquilo pelo 
que a atividade dos atributos produz modos finitos” [cf. CHAUÍ, Marilena. Nervura do real, 1999, p.88O-1].            

39 EIPXXIX. 
40 EIIAx.1. 
41

 EIIDef.I. 
42

 EIIDef.III. 
43

  EIIPXcorol. 

http://home.tiscali.be/rwmeijer/spinoza/ethpars1.htm#p25c
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No entanto, é isso que faz Spinoza defender que os modos que surgem tem Deus como causa 

apenas “enquanto ele é considerado exclusivamente sob o atributo do qual eles são modos 

[pensamento e extensão] e não enquanto é considerado sob algum outro atributo”
44

. Disso se 

extrai o seguinte: o modo-homem contém internamente mente e corpo, impressos ambos em 

um mesmo contorno finito advindo de apenas dois dos infinitos “processos expressivos” que 

constituem Deus, pensamento e extensão. É claramente nesse sentido que Spinoza acredita 

incutir no homem delimitações muito claras, impossibilitando ao mesmo a possibilidade de se 

sentir como algo similar à totalidade de Deus. Surge assim na EII uma clara exposição da qual 

se desantromorfiza Deus, já que “o ser [total] da substância não pertence à essência do 

homem”, já que este homem é apenas “um modo que exprime a natureza de Deus de um 

maneira definida ou determinada”
45

, pois é limitado pelos substratos expressivos de apenas 

dois dos infinitos atributos de Deus/Substância/Natureza/Coisa/Causa de si.  

 Neste escopo, uma questão pode ser feita aqui: tais metades constituintes do 

indivíduo [mente e corpo] são ontologicamente suas? De acordo com o que fora expresso 

acima, certamente que não. Spinoza reitera isto afirmando que o modo [corpo-mente] é 

“aquilo que existe em outra coisa, por meio da qual também é concebido”
46

. Estas coisas 

singulares [modos humanos] “não existem a não ser enquanto estão compreendidas nos 

atributos de Deus[...]”
47

. Responde-se desse modo a questão feita: as duas metades [mente e 

corpo] não pertencem aos homens, mas são pertenças dos atributos [pensamento e extensão] 

próprios da Natureza [Substância] a qual deve ser percebida por estes homens como lhes 

sendo parcialmente interna
48

.  

 

 

 

 

                                                             
44 EIIPVI. 
45 EIIPXd. 
46 EIDef.VI. 
47 EII PVIIIcorol. 

48   A isto, a esta observação interna do intelecto de si [homem], Spinoza chama em sua Ética V [A potência do 

intelecto ou a liberdade humana] de intuição ou de terceiro gênero do conhecimento. Cf. final do escólio da 

proposição XX, assim como as proposições XXI a XLII desta parte da obra. Lívio Teixeira em A Doutrina dos 

modos de Percepção e o conceito de abstração em Espinosa aponta que esse tipo de gênero de conhecimento 

provém dos homens que “se deixam empolgar pelo dinamismo do pensamento [interior] e vêem assim 

ampliarem suas almas, expandindo-se no sentido de unificação com o Todo, isto é, com o próprio Deus”. É a 

partir desta atividade que o comentador caracteriza o sábio, o qual está consciente desse sentimento de unidade 

pois tem a “consciência de si mesmo, de Deus e das coisas, por uma certa necessidade interna” e que, portanto, 

“não cessa jamais de existir e de possuir o verdadeiro contentamento” [TEIXEIRA, Lívio. A Doutrina dos modos 

de Percepção e o conceito de abstração em Espinosa, 2001, p.193]. 
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Conclusão 

 

 Acredita-se então que a resposta ao problema fundamental apresentado no 

início do trabalho pode ser dada do seguinte modo: as três instâncias que constituem a 

ontologia spinoziana são substâncias, atributos e modos e este sistema ontológico do autor 

atua em sua plenitude apenas por meio da articulação dada entre estes três conceitos. Tal 

articulação é expressa da seguinte forma: os modos [particularmente os humanos] são em si 

“nós” finitos bipartidos [corpo/mente] os quais emergem continuamente por meio de uma 

espécie de processamento interno e independente dos mesmos. Este processamento é aquilo 

que é o próprio ser dos atributos [pensamento/extensão: natureza naturante] os quais são 

internos à Substância/Deus. De outro modo, Substância/Deus/Causa de si/Coisa/Natureza é 

“um” conceito que contem lógicas processuais imutáveis e eternas que se anunciam por meio 

daquilo que constitui sua essência [seus infinitos atributos]. Esta lógica a qual independe dos 

homens [modos] é aquilo que, ao mesmo tempo em que é independente destes homens, 

também produz a sociedade dos mesmos, isto se dando continuamente pelo processo interno 

de apenas dois dos infinitos atributos da Substância. Disso segue-se que a processualidade do 

pensamento infinito da substância faz emergir uma mente humana finita e a processualidade 

do corpo infinito [extensão] da substância faz emergir um corpo humano finito
49

. Poder-se-ia 

inferir assim que o homem é uma espécie de misto de mente e corpo, ou mesmo uma 

insurgência que se ressalta como uma intersecção entre os conjuntos independentes do 

pensamento e da extensão. Todo esse processo é então apontado aqui como sendo o 

funcionamento ativo a ser visualizado como o sistema triádico de Spinoza, dado pela 

demonstração das tensões entre os conceitos de substância, atributos e modos em processo 

vivo. Da mesma maneira, este mecanismo spinoziano é a própria sustentação da filosofia do 

autor, sendo também, por conseguinte, o ponto de partida para tratar-se da intuição ou o 

terceiro gênero do conhecimento em Spinoza, questão a qual poderá ser analisada em 

trabalhos posteriores como sendo o ápice ou a mais superior das percepções humanas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49

 Sobre a exposição mais detalhada dos significados de corpo e mente finitos cf. EIIPXI, EIIPXII e 
EIIPXIII.  
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