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Resumo: Este trabalho pretende demonstrar como as Revoltas por Víveres ou Motins 

por Alimentos, ocorridas em toda Europa do século XVII ao século XIX, e 

protagonizadas qualitativa e quantitativamente por mulheres, servem de condição de 

facto para a extensão da noção de Potência da multidão de Espinosa também às 

mulheres, a partir das interpretações que se pode ter de seus escritos. Valendo-se do fato 

de que Espinosa foi contemporâneo desses eventos, assumimos que seu pensamento 

político pode contemplar a interpretação dos acontecimentos, bem como o próprio 

filósofo poderia ter tomado ciência à época. Mobilizando sua teoria político-

epistemológica, argumentamos que o medo que a multidão inspira nas forças 

estabelecidas quando tomam o espaço público é o determinante para a incorporação de 

demandas do povo pelo Estado (imperium); o que representa em alguma instância um 

processo positivo de democratização. No escopo deste artigo, foram os corpos 

femininos, movidos pela imitação afetiva e o reconhecimento mútuo na adversidade, os 

principais responsáveis por mudanças na configuração do poder. 

 
Palavras-chave: Espinosa; potência; mulheres. 

 
Abstract: This work intends to demonstrate how the Revolts for Foodstuffs, occurred 

throughout Europe from the 17th to the 19th century and carried out qualitatively and 

quantitatively by women, serve as factual condition for the extension of the notion of 

potentia of the crowd in Spinoza also to women, from the interpretations that can be had 

of his writings. Taking advantage of the fact that Spinoza was contemporary of these 

events, we assume that his political thought can contemplate the interpretation of 

events, just as the philosopher himself might have known about those manifestations at 

the time. Mobilizing his political-epistemological theory, we argue that it is the fear that 

the crowd inspires in the established forces when they take the public space, the 

determinant for the incorporation of people’s demands by the State; which in some 
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instances represents a positive process of democratization. In the scope of this article, it 

was the female bodies, driven by affective imitation and mutual recognition in 

adversity, that were responsible for changes in the configuration of power. 

 
Keywords: Spinoza; potentia; women. 

 
 

Introdução 

 
ste trabalho pretende demonstrar como as Revoltas por Víveres ou Motins por 

Alimentos, ocorridas em toda a Europa, do século XVII ao século XIX, 

protagonizadas qualitativa e quantitativamente por mulheres, servem de 

condição de facto para a extensão às mulheres da noção de Potência de multidão de 

Espinosa, por meio das interpretações que se pode ter de seus escritos. Para tanto, 

fazemos a exegese de três obras do autor: a Ética (2004), o Tratado Político (2004) e o 

Tratado Teológico-Político (1988), com o intuito de corroborar a hipótese aventada de 

que as mulheres podem ser consideradas sujeitas dotadas de potência enquanto 

coletividade (Potência de multidão). A análise e confrontação dos conceitos espinosanos 

de imitação afetiva (imitativo), potência (potentia) e multidão (multitudo) serão os 

instrumentos teórico-metodológicos que nos permitirão desenvolver nosso argumento. 

Valendo-se do fato de que Espinosa foi contemporâneo desses eventos, 

assumimos que seu pensamento político pode contemplar a interpretação dos 

acontecimentos, bem como o próprio filósofo poderia ter tomado ciência à época. A 

partir de sua teoria político-epistemológica, alegamos que o medo que a multidão 

inspira nas forças estabelecidas quando tomam o espaço público é o determinante para a 

incorporação de demandas do povo pelo Estado (imperium),1 o que representa em 

alguma instância um processo positivo de democratização. No escopo deste artigo, 

foram os corpos femininos, movidos pela imitação afetiva e pelo reconhecimento mútuo 

na adversidade, os principais responsáveis por mudanças na configuração do poder 

estabelecido. 

 

 

                                                           
1 Cabe ressaltar os limites e ambiguidades da tradução do termo em latim imperium para Estado, uma vez 
que a filosofia de Espinosa não contempla as conotações modernas de Estado, nos marcos de um Estado-
Nação. Por isso, optamos por manter o termo imperium sempre acompanhado da tradução Estado. 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

 
 

168 
 

Revoltas por Víveres e o medo da multidão 

 

O século XVII inicia um período na história europeia de centralidade política da 

sublevação das massas. Apesar desse modelo de intervenção violenta não ser uma 

novidade, esse século presencia a ampliação do fenômeno de forma sistemática. 

Eclodem diversas revoltas urbanas e rurais que refletem as clivagens de classe social, 

evidenciam a coesão das comunidades locais em oposição a Estados cada vez mais 

incisivos em matéria fiscal e promovem abalos nos poderes estabelecidos das 

monarquias absolutistas, tendo na Revolução Inglesa seu episódio mais notável 

(ANTOINE, MICHON, 2006). Espinosa vivencia a relevância política das massas e, por 

isso, formula um projeto filosófico-político no senso de uma ambivalência com relação 

à multidão (multitudo) – termo usado pelo autor para referir-se às suas proposições para 

com as massas. Como aponta Balibar (1990 apud AGUIAR, 2015), há em Espinosa a 

existência de um medo duplo em relação às massas: o medo que elas inspiram nos 

governantes pela intensidade e violência de suas práticas, e o medo que elas próprias 

experimentam, na condição de pressuposto ontológico (afeto) que guia sua ação 

política. 

 O medo da multidão, no pensamento político de Espinosa, deriva da 

compreensão do direito como potência (potentia) – esforço que todo corpo faz para se 

preservar na existência enquanto tal (ESPINOSA, Tratado Político, II, §13, 2004, p. 

446). Essa afirmação leva a noção de multidão a exceder o modelo jusnaturalista de 

direito natural, porque ele concebe essa indissociável imbricação com o medo como um 

fato da natureza humana, inerente ao sujeito (ibidem, II, §4, 2004, p. 442) e como um 

poder de autoconservação (CHAUÍ, 2003). Desse modo, o medo que a multidão inspira 

nos governantes torna-se uma forma de manter um direito – direito natural, direito 

primeiro de “conservar-se a si mesmo em ato”, na vida (CHAUÍ, 1973). Nesse sentido, 

é possível a reivindicação de uma leitura afirmativa do filósofo em prol das massas. 

Seguindo o que o autor comenta no Tratado Político sobre o governo aristocrático: 

 

(...) a razão que faz com que na prática o poder não seja absoluto é, 

portanto, a de que a massa da população permanece temível para os 

detentores do poder; esta conserva, por consequência, uma certa 

liberdade que não tem expressão legal, mas que nem por isso é menos 
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tacitamente reivindicada e mantida” (ESPINOSA, Tratado Político, 

VIII, § 4, 2004, p. 486). 

 

É a reivindicação do direito de poder (direito como potência) continuar na vida e 

o medo que essa demanda inspira no Estado (imperium) que fazem das Revoltas por 

Víveres movimentos passíveis de serem analisados à luz do pensamento espinosano. 

 Essas revoltas tinham por causa principal a tendência de reformas fiscais, 

iniciada no século XVII e disseminadas pelas monarquias absolutistas europeias, que 

aumentaram a tributação sobre os bens comercializados na época para custear guerras 

entre os impérios do continente – o que na realidade incidia diametralmente sobre os 

alimentos, penalizando, assim, os estratos mais pobres. Essa reconfiguração da taxação 

conjugava-se a uma situação alimentícia degradante provocada por colheitas medíocres, 

epidemias e o deslocamento de recursos para o abastecimento dos esforços de 

constantes guerras. Os anos de inverno rigoroso, e consequente colheita diminuta, 

levavam à especulação dos gêneros alimentícios existentes, causando uma realidade de 

fome generalizada no campo e na cidade. Na França, Espanha, Portugal e Alemanha, o 

agricultor dos anos 1600 não conseguia suprir as demandas da população. Somadas às 

condições naturais adversas, no início e na metade do século, epidemias de peste 

arrasaram o continente, sendo especialmente devastadoras na península ibérica. Dos que 

não morreram de fome ou de peste, restou o contingente (masculino) de mobilização 

permanente para a guerra. Inglaterra, França, Espanha, Holanda, Itália dispendiam 

grande parte dos poucos recursos disponíveis para guerras entre si (ANTOINE, 

MICHON, 2006). Nesse contexto de carestia e guerra é que as mulheres, que se 

mantiveram como força de trabalho, tanto no campo quanto na cidade, vão liderar as 

mobilizações pela reivindicação de seu direito natural de permanecerem na vida, não 

morrendo de fome. 

 Os Motins por Alimento eram rebeliões mistas, mas se tornaram um lugar onde 

o papel feminino teve destacada atuação. Primeiramente, porque na conjuntura do 

século XVII restaram mais mulheres do que homens para compor o corpo político dos 

motins. Segundo porque, mesmo que a mulher desse tempo não seja a dona de casa 

burguesa que os séculos seguintes irão conhecer e que o trabalho doméstico não tivesse 

ainda um marcado recorte de gênero, a cozinha era um espaço reservado às mulheres. 

Das pequenas propriedades rurais do interior às casas abastadas da cidade, ir ao 

mercado e preparar as refeições era uma atividade feminina. Como eram elas que 
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cuidavam dos mantimentos, aumentos especulativos no preço dos grãos e do pão 

inflamavam a intervenção pública dessas atrizes sociais (PERROT, 2017). 

 Essas rebeliões consistiam em verdadeiras invasões às feiras, aos caminhos, 

estradas, moinhos e todo tipo de lugar de contenção ou passagem dos víveres, visando 

atacar mercadores e atravessadores que eram tidos como aproveitadores, culpados pela 

fome que o povo estava passando. Em caso de penúria ou de alta indevida dos preços, 

as mulheres davam o alerta rebelando-se, protestando, culpando e ameaçando os 

comerciantes, destruindo suas cargas ou apoderando-se delas, dando-se o direito de 

preservação da sua vida e de seus congêneres (PERROT, 2017). São as mulheres do 

século XVII que pedem para as autoridades locais tabelarem o preço de grãos e pães – 

conquista vivenciada com avanços e retrocessos pelas mulheres e pelas sociedades dos 

séculos XVIII e XIX. 

 A violência dessas revoltas fez com que as autoridades locais passassem a 

regular o comércio de grãos e a estabelecer um preço máximo para esses víveres 

(BOURGUINAT, 2002). Nos termos de Espinosa, o medo que a multidão produz nos 

poderosos, o medo das massas e da potência da multidão servem de freio a um mal 

infligido pelo Estado, que nesse caso consistia na licenciosidade das autoridades 

permitirem um ciclo vicioso de escassez de alimentos, especulação e fome. Verifica-se 

no capítulo III, §2, do Tratado Político, que “o direito daquele que detém o poder 

público, isto é, do soberano, não é senão o direito natural, o qual se define pela potência 

não de cada um dos cidadãos, tomados à parte, mas da massa conduzida de certo modo 

por um mesmo pensamento” (ESPINOSA, Tratado Político, III, §2, 2004, p. 449). 

Nesse sentido, a multidão, ao inspirar medo, resiste ativamente a formas de dominação, 

valendo-se do medo como um motor para garantir liberdades e conquistas (BOVE, 1996 

apud AGUIAR, 2015). 

 

A imitação afetiva como mecanismo de consolidação da multidão 

 

 Na perspectiva espinosana, a multidão (multitudo) compreende um emaranhado 

de relações de conveniência e composição de corpos, formada em função de relações 

que ocorrem essencialmente a partir de um processo de similitude na mobilização de 

afetos – imitação afetiva (imitativo) (BRAGA, 2017). Segundo o filósofo, “se 

imaginamos que uma coisa é semelhante a nós, e pela qual não experimentamos 

qualquer afecção, é afetada de uma afecção qualquer, apenas por esse fato somos 
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afetados de uma afecção semelhante” (ESPINOSA, Ética, III, prop. XXVII, 2004, p. 

295). Esse princípio de semelhança e reconhecimento inerente à formação da multidão 

deriva da ideia de corpo individual e coletivo. Para Espinosa, “o objeto da ideia que 

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

existente em ato, e não outra coisa” (ESPINOSA, Ética, II, prop. XIII, 2004, p. 234). E 

continua: “se de um corpo, isto é, de um indivíduo composto por vários corpos, se 

retiram certos corpos e, ao mesmo tempo, outros em número igual e da mesma natureza 

como precedentemente, sem qualquer mudança na sua forma” (Ibidem, prop. XIII, lema 

IV, 2004, p. 239). Dessa forma, “se continuarmos assim até o infinito, conceberemos 

facilmente que a Natureza inteira é um só indivíduo cujas partes, isto é, todos os corpos, 

variam de infinitas maneiras, sem qualquer mudança do indivíduo na sua totalidade” 

(Ibidem, prop. XIII, lema VII, escólio, 2004, p. 240). A imitação afetiva, gerada por 

essa confluência de orientações particulares, forma o comportamento coletivo da 

multidão. É, portanto, o mecanismo de imitação do desejo do outro, o fundamento da 

sociabilidade (BRAGA, 2017). Por esse processo, Espinosa concebe a multidão por 

uma reunião de singularidades e expressão de multiplicidades convergentes, bem como 

reconhece na superação do medo um sujeito de potência. 

 A potência (potentia) reside na possibilidade de indivíduos comporem, e não 

simplesmente somarem potências; isto é, a noção de multidão não se expressa apenas 

por seu caráter numérico, mas é composta pelo princípio inerente de conveniência das 

relações. Não há indivíduo atomizado em Espinosa. A questão da articulação do Todo e 

das partes coloca-se, então, não como a unidade subsumindo a multiplicidade, mas sim 

como o múltiplo encontrando a potência de sua unidade na multiplicidade que o compõe 

(BOVE, 2012b apud AGUIAR, 2015). A potência da multidão possibilita aos corpos 

terem acesso a novos modos de pensar individualmente e realizarem feitos 

coletivamente, que não seriam capazes sozinhos. No que diz respeito à liberdade da 

multidão, 

Montag (1999) chama atenção para o fato de a multidão não ser livre 

quando designa um todo pelo qual se sacrifica o indivíduo, perdendo 

neste caso o projeto de existência coletiva total sentido e podendo ser 

causa de rebeliões cotidianas e guerra civil. Enquanto a multidão é 

potente e livre, ela se esforça por romper as relações de poder e 

dominação que não lhe convém. É nesse sentido que a potência de 

afirmação da vida e de perseverança na existência se assemelha à 
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resistência à dominação, entendida como uma resistência sempre ativa 

e inventiva, e não somente passiva ou reativa (BOVE, 1996). Bove 

nota que, em passagens da obra, Spinoza extrai da multidão os 

dominantes, o que sugere que a potência da multidão pode ser 

dividida, que da diversidade e multiplicidade convergentes podem 

estar excluídos os dominantes (2012a). No caso dessa configuração, 

uma parte teme a outra, uma parte quer dominar a outra, uma parte 

contrapõe-se a outra. Na visão de Bove, isso ocorre quando a multidão 

se auto-organiza de forma heteronômica, quando, por exemplo, 

instituições tendem a mascarar a potência da multidão. Dessa forma, 

afirma Bove, jamais há adequação entre multidão e Estado, ou entre 

multidão e aparato jurídico. Há sempre uma tensão (AGUIAR, 2015, 

p. 173). 

 
A diligência de Espinosa aos afetos humanos advém de uma “teoria das paixões” 

que nasce do medo recíproco e o desejo de dominação, desencadeando conflitos que 

exigem o advento da vida política para possibilitar aos sujeitos – corpos individuais – 

conservar-se na vida (CHAUÍ, 2003). A medida dosagem dos afetos é a capacidade que 

compele todos os que vivem sob um domínio a agir de acordo com a lei, sendo o medo 

e a esperança os constitutivos e os freios regulares da sociedade política (BRAGA, 

2017). Para o autor, não há pecado antes da lei, e o advento da política não transforma a 

natureza humana, uma vez que não há como desfazer o núcleo passional (ESPINOSA, 

Tratado Político, I, §5, 2004, p. 440). Assim, a lei deve se amparar sempre em 

elementos extrajurídicos – afetos – para que uma sociabilidade pacífica e segura tenha 

lugar. 

 Espinosa não tenta conter a tensão constante entre a multidão (multitudo) e o 

Estado (imperium). A autocomposição desse conflito não é um problema em si. O que o 

filósofo entende por “Estado” é o direito político definido pela potência da multidão no 

exercício de uma circunscrição definida (na cidade) enquanto corpo inteiro dessa 

multidão. Nas palavras do autor: “Há o costume de se chamar poder político a este 

direito que define o poder do número, e possui absolutamente este poder quem, pela 

vontade geral, cuida da coisa pública, isto é, tem a tarefa de estabelecer, interpretar e 

revogar as leis, defender as cidades, decidir da guerra e da paz etc.” (ESPINOSA, 

Tratado Político, II, §17, 2004, p. 447). Por isso, é preciso converter a multidão em 

povo de um Estado (imperium), pois não há direito fora da sociedade civil. 
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A necessidade da unidade das massas num só desejo – na concórdia – é o que o 

seu projeto ético-político advoga para liberar a verdadeira potência da multidão. A 

saber: “se duas pessoas concordam entre si e unem suas forças, terão mais poder 

conjuntamente e, consequentemente, um direito superior sobre a Natureza que cada uma 

delas não possui sozinha e, quanto mais numerosos forem os homens que tenham posto 

as suas forças em comum, mais direito terão eles todos” (ESPINOSA, Tratado Político, 

II, §13, 2004, p. 446). E continua, 

 

Como no estado natural cada um é senhor de si próprio, enquanto 

pode defender-se de forma a não sofrer a opressão de outrem, e 

porque, individualmente, o esforço de autodefesa se torna ineficaz 

sempre que o direito natural humano for determinado pelo poder de 

cada um, tal direito será na realidade inexistente, ou pelo menos só 

terá uma existência puramente teórica, porquanto não há nenhum meio 

seguro de o conservar. É também certo que cada um tem tanto menos 

poder, e por conseguinte, menos direito quanto mais razões tem para 

temer. Acrescentamos que sem mútua cooperação os homens nunca 

poderão viver bem e cultivar a sua alma. Chegamos, portanto, a esta 

conclusão: que o direito natural, no que respeita propriamente ao 

gênero humano, dificilmente se pode conceber, a não ser quando os 

homens têm direitos comuns, terras que podem habitar e cultivar em 

comum, quando podem vigiar a manutenção do seu poder, proteger-

se, combater qualquer violência e viver segundo uma vontade comum 

(ESPINOSA, Tratado Político, II, §15, 2004, p. 446). 

 

 Essa perspectiva de convergência da multidão (multitudo) a viver sob direitos 

comuns só se dá num Estado (imperium), uma vez que o direito civil absorve o direito 

natural, transformando a liberdade política na determinação do próprio Estado 

(imperium), e não mais dos indivíduos enquanto súditos ou cidadãos (CHAUÍ, 2003). 

Tendo a multidão por fundamento e o medo por impulsor, Espinosa considera que toda 

formação política deve tender à forma de um Estado Absoluto para se consolidar; ou 

seja, para conservar sua forma política, qualquer que seja ela, o Estado (imperium) 

precisa abarcar cada vez mais a multidão em seu exercício (AGUIAR, 2015, p. 153-

154). “O poder conferido a uma assembleia suficientemente numerosa é absoluto, ou 

aproxima-se muito dessa condição. Se existe um poder absoluto, não pode ser senão o 
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que o povo inteiro possui” (ESPINOSA, Tratado Político, VIII, §3, 2004, p. 486). Isso 

nos permite afirmar que o melhor Estado (imperium), aquele que se deve almejar, 

consiste em uma forma de organização em que não há nenhuma resistência à vontade do 

soberano porque o poder desse Estado (imperium), e por consequência desse soberano, 

provém da atividade política da multidão; definida pela potência do número enquanto 

elemento formador da potência do Todo. 

 

O lugar da mulher na multidão 

 

 Essa potência pode expressar-se em qualquer forma ou regime político. Isso 

significa que, em todos os regimes, a multidão exerce a sua potência em alguma escala, 

tendendo a expandi-la e tornar seu poder absoluto. De onde se depreende que a 

maximização da potência da multidão é latente a toda forma política como princípio 

fundamental (AGUIAR, 2015). No entanto, Espinosa preocupa-se em aumentar a 

participação da multidão no Estado (imperium); o que corresponderia a transformar 

democraticamente os regimes independentes da forma que eles tinham – Monarquia, 

Aristocracia ou Democracia, pois, impressionado pela Revolução Inglesa, o filósofo 

percebe que é inútil derrubar um rei sem transformar a estrutura de poder vigente, ou na 

sua própria terminologia, sem mudar o encadeamento dos afetos ou a disposição das 

relações (Ibidem, 2015, p. 154). 

 A noção de que não adianta matar um tirano quando ainda se conservam as 

causas da tirania é um aspecto do pensamento de Espinosa que retoma a Maquiavel. 

Podemos supor que há uma forte influência do pensador florentino na conformação do 

potencial subversor que a multidão assume em Espinosa, como expresso nessa elogiosa 

passagem: 

O penetrante Maquiavel demonstrou clarissimamente que meios um 

príncipe onipotente, possuído pelo desejo de domínio, deve usar para 

estabelecer e manter seu poder; porém, quanto ao fim visado, este não 

surge claramente. Se se propôs uma boa finalidade, tal como é de 

esperar um homem prudente, parece demonstrar de que imprudência 

as massas dão provas quando suprimem um tirano, quando não 

podem suprimir as causas que fazem com que um príncipe se torne um 

tirano, mas, pelo contrário, quanto mais motivos houver para temer 

um príncipe, tanto mais causas há para fazer dele um tirano, tal como 

acontece quando a multidão faz do príncipe um exemplo e glorifica 
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um atentado contra o soberano como um alto feito. Talvez Maquiavel 

tenha querido, também, mostrar quanto a população se deve defender 

de entregar o seu bem-estar a um único homem que, se não é fútil ao 

ponto de se julgar capaz de agradar a todos, deverá constantemente 

recear qualquer conspiração e, por isso, vê-se obrigado a preocupar-se 

sobretudo consigo próprio e, assim, a enganar a população em vez de 

salvaguardar. E estou tanto mais disposto a julgar assim acerca deste 

habilíssimo autor quanto mais se concorda em considerá-lo um 

partidário constante da liberdade e quanto, sobre a maneira necessária 

de a conservar, ele deu opiniões muito salutares (ESPINOSA, Tratado 

Político, V, §7, 2004, p. 460, grifo nosso). 

 

 De todo modo, a democracia é o projeto político preferido porque “em 

democracia, com efeito, ninguém transfere o seu direito natural para outrem a ponto de 

este nunca mais precisar de o consultar; transfere-o, sim, para a maioria do todo social, 

de que ele próprio faz parte e, nessa medida, todos continuam iguais, tal acontecia 

anteriormente no estado de natureza” (ESPINOSA, Tratado Teológico-Político, XVI, 

1988, p .315). Além de na democracia o poder político ser composto pela multidão, ela 

atende ao pressuposto de que nenhum sujeito será subjugado por seu semelhante, 

consolidando a estabilidade social na medida em que o temor de ser escravizado não 

guia a multidão. Nas palavras do autor, 

 

Num Estado democrático, são menos de recear os absurdos: primeiro, 

por ser quase impossível que a maior parte de um conjunto de homens 

reunidos, se for um conjunto suficientemente grande, concorde com 

um absurdo; segundo, pelo próprio fundamento e finalidade da 

democracia, o qual, como também já dissemos, não é senão evitar os 

absurdos do instinto e conter os homens, tanto quanto possível, dentro 

dos limites da razão, para que vivam em concórdia e paz. Sem este 

fundamento, todo o edifício ruirá. (ESPINOSA, Tratado Teológico-

Político, XVI, 1988, p. 313). 

 

 Espinosa define a democracia como Estado Absoluto, no qual “todos, repito, têm 

o direito de sufrágio e acesso às funções públicas; podem reclamar os seus direitos e não 
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se lhos pode negar” (ESPINOSA, Tratado Político, XI, §1, 2004, p. 516). No entanto, 

no mesmo inacabado capítulo, ele exclui as mulheres dessa cidadania: 

 

Talvez haja quem pergunte se é por natureza ou por instituição que as 

mulheres devem estar sob o poder dos homens. Com efeito, se for só 

por instituição que tal acontece, então nenhuma razão nos obriga a 

excluir as mulheres do governo. Porém, se consultarmos a própria 

experiência, veremos que isto deriva da sua fraqueza. Em parte 

nenhuma aconteceu, com efeito, os homens e as mulheres governarem 

juntos, mas em qualquer parte da terra onde se encontrem homens e 

mulheres vemos os homens reinarem e as mulheres serem governadas, 

vivendo assim ambos os sexos em concórdia. Pelo contrário, as 

amazonas, de quem se espalhou a fama de terem outrora reinado, não 

toleravam homens a morar no solo pátrio: amamentavam só as fêmeas 

e, se parissem machos, matavam-nos. Se as mulheres fossem por 

natureza iguais aos homens e sobressaíssem igualmente pela fortaleza 

de ânimo e pelo engenho, que são aquilo em que acima de tudo 

consiste a potência humana e, por conseguinte, o direito, sem dúvida 

que, entre tantas e tão diversas nações, se encontrariam algumas onde 

os dois sexos governassem em paridade e outras onde os homens 

fossem governados pelas mulheres e educados de modo a terem, pelo 

engenho, menos poder. Como isto não aconteceu em parte nenhuma, é 

totalmente lícito afirmar que as mulheres, por natureza, não têm o 

mesmo direito que os homens e estão lhes necessariamente 

submetidas, de tal modo que não é possível acontecer que ambos os 

sexos governem de igual modo e, muito menos, que os homens sejam 

governados pelas mulheres. Se, além disso, considerarmos os afetos 

humanos, ou seja, que os homens a maioria das vezes amam as 

mulheres só pelo afeto libidinoso e apreciam o seu engenho e a sua 

sabedoria só na medida em que elas sobressaem pela beleza, suportam 

com muita dificuldade que aquelas a quem amam se interessem de 

algum modo por outros, e coisas do mesmo gênero, facilmente 

veremos que não é possível, sem prejuízo grave da paz, homens e 

mulheres governarem de igual modo. Mas é bastante sobre esse ponto 

(ESPINOSA, Tratado Político, XI, §4, 2004, p. 516). 

 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

 
 

177 
 

O apelo à experiência prática que Espinosa utiliza para excluir as mulheres da 

participação política é o mesmo que esse trabalho mobiliza para defender que as 

mulheres são sujeitas de potência. Margareth Gullan-Whur (2009) argumenta que é 

estranha a recusa do filósofo em aceitar que o intelecto das mulheres pode competir com 

o dos homens, posto que ele deve ter convivido com mulheres eruditas, além de ser 

atribuído que ele teria aprendido latim e grego com uma menina holandesa de 12 anos, 

filha de seu professor (Ibidem, 2009, p. 96). Para a autora, a mobilização do exemplo 

das amazonas é um recurso de falsa experiência porque Espinosa estaria justificando a 

limitação da racionalidade feminina, baseando-se no resultado da inferência dedutiva de 

um único caso, que ele próprio admite ser uma lenda, em vez de aplicar seu método 

epistemo-metodológico de confirmar deduções a priori (Ibidem, 2009, p. 97). Isso leva 

Gullan-Whur a concluir que a passagem sobre as mulheres no Tratado Político é 

inconsistente com a doutrina geral da Ética. 

Matheron (2011) interpreta que Espinosa descarta mulheres e servos da 

participação porque esses não gozariam de autonomia política: as mulheres por serem 

propriedade dos maridos ou de um chefe da família, por receberem educação 

assimétrica, por serem privadas de frequentarem e disputarem espaços de poder, eram 

consideradas de natureza mais fraca; os servos, por dependerem materialmente e, muitas 

vezes, simbolicamente de seus senhores para a subsistência, tendem a reproduzir os 

interesses desses outros. Os fundamentos dessa restrição estariam contemplados pela 

condição de liberdade cerceada por estar sob a jurisdição de outrem (FRAGOSO, 2012, 

p. 6), como expressa esse parágrafo do Tratado Político: “segue-se do que precede, que 

cada qual está na dependência de um outro na medida em que está no poder desse outro, 

e que pode repudiar qualquer violência, castigar como julgar bem o dano que lhe é 

causado e, de uma maneira geral, viver segundo a sua própria compleição” 

(ESPINOSA, Tratado Político, II, §9, 2004, p. 445). 

Matheron (2011), no entanto, defende que não se pode afirmar que Espinosa 

considerasse mulheres e servos incapazes de gerirem suas próprias vidas e de governar. 

O que ele advoga é que o realismo político usado para pensar o Tratado contém uma 

recusa do filósofo em vislumbrar uma sociedade hipotética, na qual servos seriam livres 

e mulheres teriam paridade de poder político com os homens. Como conclui Matheron, 

essa passagem vista em perspectiva na obra espinosana permite que a contextualizemos 

no bojo de seu projeto ético-político de tendência ao aumento de potência da multidão, 

isto é, afirmação da liberdade dos sujeitos – aqui incluindo também as mulheres. 
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Conclusão 

 

As Revoltas por Víveres ilustram episódios em que a mobilização feminina foi 

determinante para a aceitação de demandas da população pelo Estado (imperium); o que 

em alguma instância representa um processo de democratização. Foram os corpos 

femininos que movidos pela imitação afetiva de compartilharem e se reconhecerem na 

dor – comiseração (ESPINOSA, Ética, III, prop. XXVII, esc., 2004, p.296) – dos 

homens que iam morrer nas guerras e do restante da comunidade que passava fome, 

insurgiram-se contra um Estado (imperium) dissonante em relação à vontade da cidade. 

O protagonismo combativo das mulheres devia-se a uma divisão sexual do trabalho que 

incumbia a elas a tarefa da alimentação, no escopo das atividades da “ética do cuidado”. 

Transformadas em guardiãs da casa e da comida, a violência feminina justificava-se 

pelo que, no século XVIII, passou a ser chamado de economia moral: vigilância das 

“donas de casa” contra aumentos desmesurados nos produtos básicos. Com isso, elas 

protegiam seus filhos, bem como o povo. Assim sendo, cabe reivindicarmos o papel de 

potência da multidão feminina, pois, ainda que esses episódios não tenham mudado as 

estruturas da divisão de poder na política e na sociedade da época, demostram a 

autonomia feminina para articular-se na esfera pública, pleiteando e causando alterações 

no Estado (imperium), que passa, assim, a resguardar legalmente um afeto da multidão. 
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