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    RESUMÉE

Dans l’ Ethica More Geometrico Demonstrata, littéralement L’Éthique De-
montrée suivant l’ordre des Géomètres, Baruch Spinoza nous apprend a 
reconnaître, dans notre nature, les indicateurs de ce qui est éthiquement 
bon, et de ce que nos devrions eviter. Ces symptômes seront la joie, pour 
le bien, et la tristesse, pour le mal. De ce point de vue, la compassion, étant 
une forme de tristesse, ne pourrait qu’être caractérizée comme un senti-
mento mauvais, et d’ailleurs inutile, puisque la raison n’en a pas besoin por 
nous diriger vers le bien. La comparaison avec le penser de Montaigne sur 
la compassion, plus souple et plus subtile chez celui-ci, nous permet de 
comprendre et, à cette nouvelle lumière, détacher aussi chez Espinosa, la 
compassion en tant q’une espéce de tristesse complexe, qui sera moyen 
et de liaison et de compréhension entre les hommes, c’est-à-dire, selon 
l’interprétation qui est proposé dans cet article, comme une vertu.  
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   «A desgraça dos outros não comove, a 

desgraça alheia consola.»
     Raul Brandão, Húmus
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1. Razão, natureza e bem em Espinosa
     
        Recuperando a visão estóica sob a forma de uma celebra-
da exposição «à maneira dos geómetras», a Ética de Espinosa 
pode ser descrita, sobretudo na parte final, em que se consuma 
e justifica1, como o registo de uma demonstração de que – e 
como – o bem se funda na razão. 
     Porém, antecipando de algum modo e recusando o que 
Kant viria a sustentar (influenciado, paradoxal e, porventura não 
directamente2, pelo espinosismo), para Espinosa a razão não 
se realiza pelo divórcio com a natureza: não a desdenha, como 
se a natureza fosse meramente a via do não-ser e da hetero-
nomia e como se, contra o seu domínio sobre nós, tivéssemos 
de reconduzir a razão ao próprio núcleo da sua autonomia; pelo 
contrário: em Espinosa, o que adequa a razão à própria essên-
cia e lhe garante a verdade do seu exercício é precisamente o 
acordo com a natureza. Diríamos, pois, rigorosamente, que a 
Ética visa provar que o bem se funda na natureza e na razão, 
conjuntamente, ou na razão na medida em que esta o revela 
na natureza3, ainda que só verdadeiramente na sua racionali-
dade, a alma, como mais adiante se exporá, se ponha na forma 
actuante e livre, enquanto que a pessoa, na sua natureza parti-
cular, se vê necessariamente determinada pelo que a estimula 
e se lhe impõe. Os homens, entes finitos e contingentes, não 
podem cumprir-se, portanto, na solidão da sua individualidade: 
são, pois, «uma parte da natureza, que não consegue conce-
ber-se a si mesma e sem as outras»4, coexistindo com as de-
mais partes, coisas, homens e não-humanos, que os afectam e 
transformam continuamente. 
1.  ESPINOSA (1965)
2.  Kant mostrou uma explícita suspeição relativamente ao sistema espinosiano, que terá conhecido através 
de Bayle. É frequentemente referida a confissão, feita por si a Hamann, segundo a qual nunca estudara com 
profundidade a filosofia de Espinosa. Cf. JACOBI (1968), IV, pp. 89, 114. Contudo, sob essa desconfiança, 
e apesar do silêncio que lhe dedica ao longo de grande parte da sua obra, é difícil não reconhecer a secreta 
presença de Espinosa nas duas últimas Críticas.  
3.  Uma indispensável precisão semântica: pelo termo «natureza» teremos de entender tanto a natureza 
de cada um de nós, como a natureza enquanto o todo orgânico a que cada um se ajusta, ou deve ajustar.
4.  ESPINOSA (1965), parte IV, p. 15
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     Se assim é, a reunião das naturezas particulares com a na-
tureza universal revela-se como o íntimo desiderato e regulador 
de todos os homens: os seus desejos resultam de impulsos e 
inclinações para o que é bom e lhes faz bem5, quer dizer, no 
fundo, como propensão para a perfeita conciliação do seu ser 
com os ditames da natureza. Da mesma maneira, é própria do 
homem a repulsa que o levaria a evitar o que lhe é nocivo ou 
vão. Evidentemente, quando empregamos estes vocábulos tra-
dicionais da filosofia moral, esclarece o autor da Ética, devemos 
interpretá-los num sentido muito restrito: se conceitos como 
«bem» e «mal» não remetem para qualquer conteúdo positivo 
e estanque, se não depende, a forma como os definimos, se-
não de uma comparação cómoda e útil em função de uma certa 
ideia de homem6, segue-se que a mesma coisa pode ser boa ou 
má sob diferentes ângulos7. Porém, essa ideia de homem, que 
Espinosa considera «um modelo da natureza humana»8, torna-
-se imprescindível heurística e eticamente, pelo que, à sua luz, 
será então tomado como bem tudo quanto permite a expansão 
e realização do homem modelar, e como mal o que omite, atra-
sa, dificulta ou resulta num impedimento à sua ampliação9. 
     Ora a razão deve ser o dispositivo do conhecimento do que 
nos é natural e, portanto, da redescoberta da natureza no seu 
fundamento e no seu poder, em que reside o bem último, a uni-
dade completa e total com o todo: o amor a Deus10.
     Neste processo em que permanentemente se busca a re-
ligação, o que diferencia natureza (a natureza de cada um) e 
razão é o facto de que, na primeira, a natureza – e posto que a 
partir da sua individualidade natural o homem não é absoluto, 
mas relativo, não é universal, mas particular, nem necessário, 

5.  «Com efeito, o desejo […] de viver felizmente, ou seja, bem, de agir, etc., é a própria essência do 
homem […]», ESPINOSA (1965), p. 33
6.  ESPINOSA (1965), «Prefácio», p. 10
7.  «Na verdade, uma só e a mesma coisa pode ser ao mesmo tempo boa e má e ainda indiferente. Por 
exemplo a música é boa para o melancólico, má para o que se lamenta, mas para o surdo não é boa nem 
má.» ESPINOSA (1965). «Prefácio», p. 10
8.  ESPINOSA (1965), «Prefácio», p. 10
9.  «Chamamos bem ou mal àquilo que nos é útil ou prejudicial à conservação do nosso ser […] isto é 
[…] o que aumenta ou diminui, favorece ou entrava a nossa potência de agir.», ESPINOSA (1965), p. 19
10.  «Proposição XV: Aquele, que se compreende a si mesmo e às suas afecções, e distintamente, ama 
a Deus, e tanto mais quanto se compreende a si e às suas afecções.», ESPINOSA (1965), parte V, p. 120
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mas contingente – a realidade corpórea em que experimenta a 
existência se deixa afectar no e pelo seu contexto e relações 
(sofrendo as forças das afecções a que está constantemente 
submetido11), enquanto na segunda, a razão, o homem se põe 
no plano da inteligência, que lhe permite pensar segundo a eter-
nidade12 e auto-determinar-se como acção. Nisto consiste, pre-
cisamente, a liberdade da razão: em ela ser não sofrimento de 
algo, mas posição de si mesma. 
     A razão pode superar inteiramente a natureza particular do 
homem, elevando-se a uma theoria que seja conhecimento 
puro e livre. A filosofia constitui uma busca dessa liberdade que 
se encontra, apenas, na realização da potência do pensar e do 
conhecer. Toda a última parte da Ética diz respeito à possibili-
dade de reinstauração na eternidade de que a alma participa 
pelo pensamento: o indivíduo, realidade física, corpo limitado 
pela sua finitude, contém todavia, enquanto coisa pensante, o 
poder de transcender a duração e de compreender universal-
mente – compreender de um ponto de vista, portanto, e se nos 
é lícito chamar-lhe assim, que o extrai da sua situação e da par-
ticularidade das suas afecções, abrindo-o à participação de um 
pensamento livre, inafectado, verdadeiro13.        
     Mas que a função racional da alma consiga agir livremente, 
sem qualquer dependência do mundo exteriormente determina-
do, não significa – uma vez mais – que o seu papel relevante 
não seja o de permitir ao homem retornar à sua natureza para 
a guiar e progressivamente libertar. Libertar, quer dizer, deixá-la 
em todos os momentos ser penetrada pela razão, analisando 
as afecções, compreendendo-as, separando-as do seu carácter 
de estímulo imediato, reintroduzindo-as na cadeia dos pensa-
mentos:

Portanto, devemos sobretudo trabalhar para conhecermos clara e distinta-
mente, quanto possível, cada afecção, de maneira que a Alma seja determi-
nada pela afecção a pensar nas coisas que ela percebe clara e distintamen-
te, e nas quais encontra pleno contentamento; e por conseguinte, a separar 

11.  O título da IV parte da Ética (ESPINOSA, 1965) é Da Servidão Humana ou das Forças das Afecções.
12.  ESPINOSA (1965) Parte V: Da Potência da Inteligência ou da Liberdade Humana.
13.  ESPINOSA (1965) proposições XXXIII, p. 134, e XXXIV, p. 135. 
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a afecção do pensamento da causa externa e a associá-la a pensamentos 
verdadeiros.14

      Este exercício de aplicação ou de conhecimento claro e 
distinto do que, em si, é certamente equívoco e confuso, retoma 
a ética no seu melhor, segundo o seu conceito mais rico, de 
orientação da prática, que esteve presente desde a génese da 
filosofia, e que esta, presa de subtilezas abstractas e académi-
cos, veio, talvez, esquecendo, mas uma pergunta muito simples 
resume e recupera, e a filosofia de Espinosa não perde de vista: 
Como Viver?15 

2. A alegria e a tristeza como sinais éticos, des-
montagem de alguns equívocos, crítica da com-

paixão
     
     Na simbiose entre as duas dimensões do homem que con-
fluem na sua prática da vida e no seu tentar saber como viver, a 
dimensão natural e a dimensão racional, existem guias seguros, 
inequívocos, sinais clarificadores da rota, luzes naturais que, 
segundo Espinosa, não frustram aquele que tem de escolher. 
Eles são, respectivamente, a alegria e a tristeza16.
     A alegria é a expressão, no indivíduo, de que ele se acha no 
gozo do bem, actualizando, diríamos, o que é bom. Radicando 
o sentido da natureza na preservação e perseveração de si e 
na fruição do seu existir17, como poderia não ser a alegria um 
critério desse sentido, uma indicação da evidência do bem-estar 
e da satisfação procurados, de uma homeostasia? 
     Numa analogia especular, a tristeza seria a forma de a natu-
reza indicar a insatisfação, o tolhimento em relação à sua potên-
cia, a frustração e o impedimento das suas forças.
14.  ESPINOSA (1965), p. 110.
15.  Pergunta que, sobretudo em Montaigne, foi sempre um fio claro e contínuo. Cf. BAKEWELL (2011) 
16.  «O conhecimento do bem e do mal é […] a própria afecção de alegria ou tristeza, enquanto dela temos 
conhecimento», ESPINOSA (1965), parte IV, p. 31
17.  «Proposição XXI: Ninguém pode desejar ser feliz, agir bem e viver bem que não deseje ao mesmo 
tempo ser, agir e viver, isto é, existir em acto. Demonstração: […] Com efeito, o desejo de viver felizmente, 
ou seja, bem, de agir etc., é a própria essência do homem, isto é, o esforço pelo qual cada um se esforça 
para conservar o seu ser.», ESPINOSA (1965), pp. 32-33 
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     Poder-se-ia, como primeira objecção, perguntar-se se estes 
indicadores são, de facto, sempre tão seguros como Espinosa 
quer mostrar; se a alegria não é a mesma, pelo menos na sua 
manifestação, quando a identificamos como reacção ao gozo, 
por exemplo, do mal alheio – ou se, portanto, a experiência do 
que é mau à luz do modelo racional de homem, que a Espinosa 
importa, não será também capaz de provocar alegria. 
     A objecção agudiza-se porventura quando o filósofo identifi-
ca a hilaridade como um exemplo explícito de alegria. Escreve 
Espinosa que, ao rir, o homem como que se transforma, pela 
expressão de um júbilo para o qual todo o seu ser é convoca-
do, espiritual e fisicamente, e para que todos os seus órgãos 
concorrem numa consonância que se dá como «sempre boa» e 
«sem excesso»18. Porém, precisamente, não está tantas vezes 
contido no riso um elemento malévolo? Não existe um riso da 
troça e de sarcasmo, ou um riso da superioridade? Por que mo-
tivo haveríamos de tomar, então, a alegria e a hilaridade como 
critérios indubitáveis para o reconhecimento do bem, se for com 
efeito possível – e tal possibilidade parece, em toda a parte, 
realizar-se – que uma pessoa se compraze com o mal, se ale-
gre com o sofrimento, se ria das falhas?  
     Uma primeira resposta a esta objecção exige uma clara 
definição de alegria. Não, considera o autor da Ética, não nos 
alegramos com o mal. Podemos comprazer-nos com ele, sem 
dúvida, e esse termo foi deliberadamente empregue no pará-
grafo anterior, mas usámo-lo de tal modo que, sub-reptícia e 
falaciosamente, o confundíamos com alegria. Ora o deleita-
mento é ambíguo: implica a fixação de parte do meu corpo na 
fruição do prazer de uma certa afecção. O deleite resultaria, 
pois, de um movimento diverso do da alegria: concentra-se na 
satisfação de um sentido específico (daí, por exemplo, o vício), 
quebrando a harmonia intrínseca do todo, provocando e expan-
dindo um prazer parcelar, que dispensa ou contraria o fluxo e a 
satisfação concertados dos órgãos do ser na sua integralidade. 

18.  «A hilaridade é uma alegria que, na medida em que se refere ao Corpo, consiste em que todas as 
partes do Corpo são igualmente afectadas por ela, isto é, em que a potência de agir do Corpo é aumentada 
ou favorecida de tal maneira que todas as suas partes conservam entre si a mesma relação de movimento 
e de repouso; e por conseguinte, a hilaridade é sempre boa e não pode ter excesso.» ESPINOSA (1965), 
demonstração da proposição XLII, pp. 54-55
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Da mesma maneira, também ocorrerá confundirmos diferentes 
tipos de riso, quando, afinal, nem em todos eles surpreendemos 
a alegria. A falar-se de um riso autêntico e de um falso riso, 
uma imitação da hilaridade, o que nesta última descobrimos é, 
quando não o desprazer, um prazer perverso ou apenas um 
deleitamento. 
     Na sua afirmação de uma alegria moral, Espinosa afasta-se 
da tradição judaica e da tradição cristã, com uma coragem muito 
bela, muito apelativa e contagiante. É certo que esta desmonta-
gem de alguns equívocos que ensombram uma definição prévia 
da alegria e da hilaridade não responde inteiramente à objecção 
que adiantávamos. Às questões decorrentes desta primeira ten-
tativa de clarificação, retornaremos a seu tempo. 
     Detenhamo-nos por um momento de novo na tristeza: em 
todas as suas faces, pois, ela serve para nos levar ao reco-
nhecimento do que é pernicioso. Também a rejeição da tristeza 
como mal entronca nessa mesma ruptura com a visão judai-
co-cristã, onde a tomavam como necessária via crucis para o 
perdão, reconhecimento da culpa e do pecado, compreensão 
do afastamento de Deus e punição das tentações que fazem 
parte da nossa natureza. Espinosa recusa a negação de si e 
da potência natural do homem, e nesta autêntica transmutação 
dos valores, raiz daquela a que Nietzsche se entregará com o 
mesmo entusiasmo, se justifica também a crítica da compaixão. 
Não seria esta uma expressão da tristeza? Para que se mobilize 
no sentido de libertar da miséria o próximo, ou solidarizar com 
aquele que sofre, «o homem que vive sob a direcção da Razão» 
não carece desse suplemento de estímulo, que aparentemente 
o diminui, uma vez que é uma paixão negativa; bastar-lhe-ia ser 
ético, leia-se, razoável. Não precisaria de ser compassivo:

A compaixão, com efeito, é uma tristeza; e, por conseguinte, é, por si mes-
ma, má; […] a compaixão, no homem que vive sob a direcção da razão, é, 
por si mesma, má e inútil.19

19.  ESPINOSA (1965), demonstração da proposição L, p. 62



3. Regressando a Montaigne: ambiguidade e sub-
tileza da compaixão

     
    No século anterior ao de Espinosa, e numa escrita que em 
tudo se diferencia da exposição à maneira dos geómetras, que 
viemos analisando, dispersa por «ensaios» onde a perspicácia 
das intuições e a agudeza da observação nos mostram sobre-
tudo o afinamento e o refinamento do «esprit de finesse», Mon-
taigne já se interessara pelo tema da compaixão, dando conta 
da sua inconsistência, até certo ponto, como guia moral.
     Quer se trate da compaixão vista a partir do homem que a 
pede, quer se trate da compaixão daquele que a oferece, ela é 
um sentimento sempre passível de que se lhe introduza uma 
parte de engano e, portanto, imperfeito. 
     Assim é que, a propósito da primeira situação, escreve Mon-
taigne: 

Desfaço-me todos os dias, por meio da reflexão, desse sentimento pueril 
e inumano que leva a que desejemos excitar pelas nossas infelicidades a 
compaixão e a dor dos nossos amigos. Para arrancar-lhes lágrimas, damos 
aos nossos males maior gravidade do que realmente têm. E a firmeza que 
louvamos em cada um, quando o vemos suportar a adversidade, reprovamo-
-la nos nossos próximos e criticamo-la, quando somos nós quem está nessa 
situação. Não nos contentamos por vê-los sensíveis aos nossos males, se 
eles não ficam também abatidos por eles. […] Vi pessoas fazer birra porque 
lhes achavam o rosto fresco e o pulso regular, reprimir o seu riso porque este 
traía a sua cura, e odiar a saúde porque ela não era objecto de compaixão.20

     
     Ou seja, parece inevitável o gozo perverso do prazer de que 
sofram por nós e de que os nossos males provoquem a tristeza, 
a ponto de acharmos uma espécie de mesquinha consolação 
no reconhecimento de que se condoem pelo estado que pade-
cemos. Esta alegria, que ilumina as «nossas infelicidades», sob 
a forma da dor que, aos nossos olhos, os próximos ressentem 
ao presenciá-las, seria tão comum – e de tal forma diversa de 
uma atitude reservada a pessoas de sentimentos menos eleva-

20.  MONTAIGNE (2009), «Sur la Vanité», Livre III, IX, p. 1184 [tradução nossa, J.P.] 

26                                                                                                                                          José Pacheco



27Da Compaixão como Virtude

dos –, que o autor não se confrange de contar em que medida, 
quanto a si, superar a tentação lhe exige um combate quotidia-
no da inteligência. 
     A propósito da segunda situação, enuncia Montaigne estas 
suas bem conhecidas linhas:

 No meio da compaixão, sentimos intimamente não sei que ponta de prazer 
maldoso em ver sofrer outrem.21  

     No caso de um homem confortavelmente sentado à janela, 
no comboio que inicia a sua marcha, ou num autocarro partin-
do, e que testemunha o desespero de pessoas a esforçar-se, 
debalde, para apanhar o transporte em que ele se encontra já 
(confessava-me alguém falando da sua própria experiência), 
existe um sentimento de tristeza, de piedade, uma compaixão, 
na qual, contudo, se imiscuem certa incómoda e perturbadora 
satisfação, certo alívio, «pueril e inumano», pelo facto de ser 
outra pessoa, e não o próprio, quem vive a aflição a que fomos 
poupados, e a que assistimos, da segurança do nosso lugar, 
como a um espectáculo. Montaigne cita, a este propósito, Lu-
crécio que afirma, com alguma crueldade: 

É agradável contemplar a partir da terra o grande esforço de outrem no mar 
imenso, quando os ventos assolam a superfície das águas22. 

     O adjectivo «inumano», usado por Montaigne para qualificar 
este tipo de crueldade que pode estar contida na compaixão, 
não significa tanto, diríamos, o que não é próprio do homem, 
como o que, sendo-o, o não deveria ser. Quer dizer, neste seu 
aspecto humano, demasiado humano, mas irracional e moral-
mente errado, se atesta a imperfeição do sentimento que ob-
servamos. 
     Ora contudo, afirma Montaigne em outro ensaio23, este sen-
timento imperfeito, que deveríamos constantemente corrigir e 
aperfeiçoar, é o único antídoto contra toda a crueldade. Para o 

21.  MONTAIGNE (2009), «Sur l’Utile et l’Honnête» Livre III, I, p. 956.

22.  LUCRÉCIO (2015), II, v, 1-2, p. 79
23.  MONTAIGNE (2009) «De la Cruauté», Livre II, X, pp 515-531. 
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autor dos Ensaios, na crueldade se concentra o insuportável, o 
intolerável, o pior da humanidade. Assim, se pode existir – se é 
um facto, tantas vezes – um elemento surdo de comparação en-
tre mim e o outro (que, no seio da tristeza que me suscita o seu 
sofrimento, alberga uma espécie de consolo por que, apesar de 
tudo, não esteja eu no lugar dele), essa comparação raramente 
contamina a compaixão que sentimos relativamente às crianças 
ou aos animais, ou seja, aos seres perante os quais a tristeza 
pelo seu mal e a consciência da vulnerabilidade que os marca 
se sobrepõe a qualquer comparação. E aí encontraríamos, na 
sua pureza, a expressão desse poder de nos pormos no lugar 
do outro, compreendendo o seu mal como se o sofrêssemos 
nós, por uma profunda comunicação emocional.

4. Da compaixão como conhecimento da inteligên-
cia emocional

          
         A racionalidade de um homem deveria bastar-lhe para o 
orientar na sua acção relativamente ao próximo, argumentará 
Espinosa mais tarde – já o vimos –, de modo que a razão não 
precisa de qualquer incentivo, pelo que seria inútil o impulso da 
compaixão para que nos preocupássemos com a infelicidade de 
outrem. A compaixão é um epifenómeno vão, apenas a desne-
cessária tristeza. 
     Montaigne interrogar-se-ia, certamente, acerca do que move 
uma pessoa a ajudar alguém, se não houvesse entre elas ne-
nhuma forma de ligação, se não houvesse mais do que uma 
razão indiferente, quer dizer, uma razão que unicamente na or-
dem dos pensamentos compreenderia o sofrimento alheio, de 
fora e de cima; para Espinosa, porém, só precisamente a ra-
zão garante a ligação entre os homens. É, aliás, nas paixões (e 
por causa destas) que eles divergem: é enquanto dominada por 
afecções que devêm predominantes, que a natureza de Pedro 
e de Paulo, originariamente una e concordante24, se diferencia 
e os pode levar ao choque:

Na medida em que os homens são dominados por afecções que são pai-

24.  ESPINOSA (1965), parte IV, proposição XXXIV, escólio, pp. 41-42.
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xões, podem ser diferentes em natureza e contrários uns aos outros. Mas 
diz-se que os homens agem, só na medida em que vivem sob a direcção 
da Razão25 e, por conseguinte, tudo o que se segue da natureza humana, 
enquanto é definida pela Razão, deve ser compreendida só pela natureza 
humana, como pela sua causa próxima. Mas, visto que cada um deseja, 
pelas leis da sua natureza, aquilo que é bom e se esforça por afastar o que 
julga ser mau, e como, além disso, aquilo que julgamos ser bom ou mau pe-
los ditames da razão é necessariamente bom ou mau; logo os homens, só na 
medida em que vivem sob a direcção da Razão, fazem necessariamente o 
que é necessariamente bom para a natureza humana e, consequentemente, 
para cada homem, isto é, aquilo que está de acordo com a natureza de cada 
homem; e, por conseguinte, os homens estão sempre necessariamente de 
acordo, na medida em que vivem sob a direcção da Razão.26 

     Eis justamente o motivo por que, segundo o filósofo, a alegria 
e a tristeza podem ser reconhecidas como os respectivos e se-
guros critérios do bem e do mal: por se tratar de sinais de uma 
natureza que, na sua raiz, é comum a todos os homens e que, 
em todos, concordantemente, faz sentir como bem-estar, con-
tentamento, alegria, o que a expande e aumenta, e desagrado, 
insatisfação, tristeza, o que a contrai ou diminui.
     Mas se para alguma coisa Montaigne nos tinha advertido, 
fora para a experiência de que até o que há de melhor na esfera 
do humano é imperfeito e ambíguo. 
     Se nos preocuparmos com essa hesitação e relermos Es-
pinosa à luz do escrúpulo de Montaigne, compreendemos que 
Espinosa tem disso consciência; lentamente, confrontando dife-
rentes proposições da Ética, descobrindo, nos supostos do que 
Espinosa afirma, a clareira em que não coincidem o explícito 
e um essencial fundo de não-dito, começa a destacar-se, no 
seu pensamento, a ideia, que eu já aflorara no segundo ponto, 
a mesma que, de certa forma, suspendi ainda informulada, e 
a que prometera regressar: a tese de que a alegria não pode 
ser sempre boa, uma vez que, sendo o bem aquilo que am-
plia a compreensão, nem todos os modos de alegria o fazem; 
basta atentarmos no sentido de diversas referências discretas. 
Espinosa apresenta explicitamente o orgulho como exemplo de 

25.  Fora dessa direcção, não se trataria propriamente de acção, mas do mero efeito da determinação das 
afecções sobre nós.

26.  ESPINOSA (1965), proposição XXXV, demonstração, p. 43



uma «afecção de alegria»27 que, todavia, nasce do facto de «o 
homem ter de si mesmo uma opinião mais vantajosa do que é 
justo»28, ou seja, de um conhecimento desadequado e falso: da 
ignorância, portanto.
     Por outras palavras, a alegria que teríamos de evitar é aquela 
que centra o indivíduo sobre si mesmo, afastando-o da regula-
ção pela razão e da natureza primordial em que nos harmoni-
zamos todos. A alegria que nos torna egoístas e distancia dos 
demais, não procurando, nos outros, senão «os oportunistas, os 
parasitas e os aduladores», quer dizer, os que nos não prestam 
senão como espelho deformador da pretensa superioridade. 
     Ora, não traindo o argumento, mas conduzindo-o até às 
suas últimas consequências, haveríamos de admitir a possibi-
lidade de uma tristeza que, inversamente, não exprimisse uma 
contracção do conhecimento, e fosse, pelo contrário, sinal e ex-
pressão de um compreender. Julgo que a compaixão se dei-
xa caracterizar assim. Uma forma peculiar de compreensão: o 
compreender da alma de outrem, ou seja, um conhecimento que 
se faz pela descentração de si, e um meio para uma religação 
ao outro como um outro eu, um eu que não eu, para empregar 
a fórmula feliz de um filósofo que pensou profundamente a in-
tersubjectividade29.
     Nesta medida, a «compaixão», sentimento que Espinosa 
considera repulsivo pelo próprio termo que, ao designá-la, a re-
duz a uma mera paixão (e a reduz ao que, portanto, nada mais 
seria senão uma afecção partilhada, uma paixão a dois), per-
tence de facto e de direito tanto à ordem das afecções como à 
ordem do conhecimento. Identifiquei-a como um conhecimento 
peculiar e incontornável, uma vez que, por si só, ele parece não 
estar ao alcance da razão, de uma razão «pura» e despojada de 
afecções, isto é, de uma razão elevada no contentamento e na 
plenitude de um «conhecimento do terceiro género»30. 
27.  ESPINOSA (1965), proposições LVI e LVII e respectivas demonstrações, pp. 67-69
28.  ESPINOSA (1965), p. 68
29.   Cf. RICOEUR (1990)
30.  «Proposição XXV: O esforço supremo da Alma e a suprema virtude é compreender as coisas pelo ter-
ceiro género de conhecimento. DEMONSTRAÇÃO: O terceiro género de conhecimento procede da ideia 
adequada de certos atributos de Deus para o conhecimento adequado da essência das coisas, e quanto mais 
nós compreendemos as coisas deste modo, tanto mais compreendemos Deus […].», ESPINOSA (1965), 
parte V, p. 128. Cf. DAMÁSIO (2003), p. 306: «Para Espinosa, a intuição é o meio mais sofisticado de 

30                                                                                                                                        José Pacheco   



     Estaremos, porventura, a incorrer num anacronismo, exigin-
do de mais à filosofia de Espinosa, ao considerá-la a remota an-
tecessora da ideia da inteligência emocional. A preocupação do 
autor é com certeza outra: a de compreender na razão a fonte e 
a potência da acção, e da liberdade, tanto quanto em Espinosa 
se possa falar de liberdade no homem. 
     E no entanto, evitando o argumento de autoridade que pare-
ceria subjacente à referência, mas reconhecendo que existem 
outras reflexões neste sentido, é essa aproximação que também 
António Damásio propõe, ao assumir a filosofia de Espinosa 
(contra a de Descartes) como modelo de uma certa linha de 
investigação e interpretação científicas da convivência entre as 
emoções e a inteligência humanas31. 
     O «encontro» a que o título do seu livro alude diz respei-
to, em grande medida, à valorização, por Espinosa, da ale-
gria como sinal de um aperfeiçoamento, isto é, para recorrer 
à formulação damasiana, mapas que configuram, no indiví-
duo, um certo estado mental, passagem a uma maior perfei-
ção: «uma partitura», sintetiza poeticamente Damásio, «com-
posta na clave do prazer.»32 Mas isto não significa a rejeição 
de toda a tristeza. Particularmente quando resulta da empatia 
e da compaixão33. Significa que estes «sensores mentais» (e 
morais, acrescentaríamos), como testemunha de estados de 
desequilíbrio ou de menor perfeição, fatais caso perdurem, são 
todavia meios para o reenquilíbrio e para o reencontro do bem-
estar.   
     Neste quadro de leitura de supostos da Ética, a compaixão 
reconstitui-se – no caso do presente artigo, recorrendo à afina-
ção, ou melhor, à «desafinação» de Montaigne –, como virtude 
moral. Ambígua e imperfeita; ligada à desprezível tristeza; no 
conselho de António Damásio, tão breve quanto possível; ensi-
nando-me, contudo, o outro na sua tristeza e na autenticidade 
do seu sofrimento, o que a coloca já na ordem dos pensamen-

chegar ao conhecimento – a intuição é aquilo a que Espinosa chama o conhecimento da terceira espécie. 
Mas a intuição só pode ocorrer depois de acumularmos conhecimentos e de termos utilizado a razão para 
os analisar.»  
31.  DAMÁSIO (2003)
32.  DAMÁSIO (2003), p. 160
33.  DAMÁSIO (2003), p. 161 e pp. 137-140
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