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Citações e  
abreviaturas

Espinosa será citado segundo a edição crítica de Gebhardt ou Mignini.
Serão empregadas as seguintes abreviaturas:

E Ética
Ep. Cartas
KV Breve tratado sobre Deus, sobre o homem e sua felicidade
PPC Princípios de filosofia de Descartes
TIE Tratado sobre a emenda do intelecto
TP  Tratado político
TTP Tratado teológico-político

As passagens citadas serão identificadas segundo a divisão usual 
dos textos em capítulos e parágrafos. Na seção “O sistema filosófico”, que 
em essência refere-se à Ética, abri mão de caracterizar as citações com a 
abreviatura “E”. As partes desta obra eu indiquei com números romanos, 
as proposições com números arábicos e de resto usei as seguintes abre-
viaturas:

app. Apêndice
ax. Axioma
c Corolário
d Demonstração
def. Definição
praef. Prefácio
s Escólio



Nota prelimiNar

Espinosa é um pensador do passado. Ao contrário do kantianismo 
ou, ainda, do cartesianismo e do hegelianismo, o espinosismo não marca 
quase nenhuma presença na discussão filosófica contemporânea; mesmo 
que hoje um e outro, como outrora afirmara Schelling (em carta a Hegel, 
em 1795), possa ter se tornado “espinosista” ou, como dissera Goethe (em 
carta a Jacobi, em 1786), tenha, com Espinosa, adquirido o “ânimo” de 
contemplar as coisas sob o aspecto de uma eternidade intrínseca a elas. 
Naturalmente, tem-se como indiscutível que Espinosa foi um “grande” 
pensador e que, por isso, poder-se-á encontrar em sua filosofia, junto a 
tanta coisa morta, também algo vivo. É muito fácil, porém, julgar como 
vivo e atualizável aquilo que, como fragmento, é destacado do contexto 
sistemático no qual Espinosa expôs sua filosofia – a qual deve ser compre-
endida justamente como uma crítica a esse procedimento de se considerar 
algo isoladamente.

Por tal razão, tive a ideia de apresentar o sistema de Espinosa partindo 
do mesmo princípio de organização desenvolvido em sua obra magna, Ética, 
e dessa maneira evidenciar não apenas a variedade dos problemas objetivos 
discutidos por Espinosa, mas também a disposição interna do sistema. Para 
tanto, esforcei-me para oferecer, nos limites da extensão prevista para este 
livro, uma apresentação completa da filosofia de Espinosa. Os capítulos 
que abarcam a discussão sobre o sistema filosófico (Capítulo 3), sobre os 
primeiros escritos de Espinosa (Capítulo 2) e sobre sua teoria política e 
religiosa (Capítulo 4) foram escritos sob os aspectos de introdução e com-
plementação com vistas ao sistema. Neste livro, para o qual fui animado por 
Otfried Höffe, apoiei-me na extensa pesquisa sobre Espinosa que eu, descon-
siderando os primeiros escritos e a teoria da Religião, resumi em meu livro 
A teoria do homem em Espinosa (Spinozas Theorie des Menschen. Hamburgo, 
1992). A Tobias Berben e a Katja Crone agradeço pela revisão do manuscrito 
da primeira edição e pelo apoio na confecção dos índices.
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