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Por voluptas e dolor, prazer e dor, entendo principalmente 

os da mente. Há dois fundamentos dos quais resultam to

das as paixões e um centro para o qual to das elas se vol

tam. Se fos sem re mo vi dos, as paixões to das ces sa riam, 

já que nada mais ha ve ria para re vi go rálas ou fazêlas 

con ti nuar. Por tan to, para co nhe cer mos nos sas pai xões e 

ter mos  ideias cor re tas de las, te mos de con si de rar pra zer 

e dor e to das as coi sas que os pro du zem em nós, como 

ope ram e nos mo vem.

Deus for mou [de tal ma nei ra] as cons ti tui ções de 

nos sas men tes e cor pos que vá rias coi sas ten dem a pro

du zir ne les pra zer e dor, de lei te e per tur ba ção, por vias 

que des co nhe ce mos, mas para fins ade qua dos a Sua bon

da de e sa be do ria. É des se modo que o per fu me de ro sas e 

o sa bor do vi nho, luz e li ber da de, a pos se de po der e aqui

si ção de co nhe ci men to agra dam à maio ria dos ho mens, 

e exis tem cer tas coi sas cuja mera pre sen ça e exis tên cia 

en can tam ou tras pes soas, como crian ças e avós. As sim, 

quan do algo se ofe re ce ao en ten di men to que seja ca paz 

de pro du zir pra zer, aí en tão pro du zi rá cons tan te e ime

dia ta men te amor, que não pa re ce ser ou tra coi sa se não o 

fato de se con si de rar ou ter em men te a ideia de algo que 

é ca paz, se gun do cer to modo de apli ca ção, de pro du zir 

de lei te ou pra zer em nós. É ver da de que acom pa nha esse 
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pen sa men to, bem como to das as ou tras pai xões, um mo

vi men to es pe cí fi co do san gue e dos es pí ri tos. Mas, como 

nem sem pre é ob ser va do, nem cons ti tui um in gre dien te 

ne ces sá rio da  ideia de qual quer pai xão, não é pre ci so in

ves ti gálo nes te lu gar, onde es ta mos ape nas bus can do as 

 ideias das pai xões. Amar, en tão, nada mais é do que ter 

em nos sa men te a  ideia de algo que con si de ra mos ca paz 

de pro du zir sa tis fa ção ou de lei te em nós, pois o que mais 

um ho mem quer di zer quan do afir ma amar ro sas, vi nho 

ou co nhe ci men to, a não ser que o per fu me de ro sas, o sa

bor do vi nho e o co nhe ci men to o de lei tam ou pro du zem 

pra zer nele, o mes mo va len do para to das as ou tras coi

sas? Com efei to, por que o ho mem con si de ra não po der 

ob ter a coi sa es pe cí fi ca que o en can ta sem a con ser va ção 

de vá rias ou tras ane xa das a ela ou que con tri buem para 

pro du zila, afir mase que ele as ama quan do ele as de se

ja e se em pe nha em pre ser válas. As sim, afir  mase que 

os ho mens amam as ár vo res pro du to ras das fru tas que 

os de li ciam, e por isso fre quen te men te amam os ami gos 

cu jos bons ser vi ços ou a con ver sa ção os de li ciam, pro

cu ran do e de se jan do seu bem, de modo que as sim con

ser vem para si as coi sas nas  quais têm pra zer. Em bo ra a 

isso cha me mos amor aos ami gos, não é ver da dei ra men

te amor a suas pes soas, mas um cui da do de con ser var 

com suas pes soas e ami za des as coi sas boas que de fato 

amam e não po dem ter sem eles. De fato, é fre quen te 

ver mos, quan do os bons ser vi ços ces sam, o amor à pes

soa fre quen te men te mor rer e às ve zes se trans for mar em 

ódio, o que não acon te ce com nos so amor por nos sos fi

lhos, por que a na tu re za, se gun do fins sá bios que lhe são 

pró prios, nos fez de tal modo que nos de lei ta mos com a 

mera exis tên cia de nos sos fi lhos. Al gu mas men tes sá bias 

são de cons ti tui ção mais sá bia, en con tran do pra zer na 

mera existência e felicidade dos amigos; alguns de feitio 

até mais excelente [se] deleitam com a existência e felici

dade de todos os homens de bem e alguns outros ainda, 

com o de toda a humanidade em geral, podendose dizer 

des tes últimos que eles, sim, amam propriamente. Outros, 

com seu amor concupiscentiae [apetite sexual], são apenas 

providentes, de modo que neste e, creio eu, em todos os 

outros exemplos se verá que o amor surge e se amplia ape

nas a par tir de ob je tos de pra zer e se re su me a ter mos em 

nos sas men tes a  ideia de algo tão ade qua do a nos so fei tio 

e tem pe ra men to par ti cu lar que é pró prio a pro du zir pra

zer em nós. Isso nos for ne ce a ra zão pela qual o amor, a 

prin ci pal e pri mei ra [de] to das as pai xões, é a mais in dó cil 

en tre to das as de mais e aque la a ser re pre sen ta da como 

cega. De se jo e es pe ran ça, em bo ra seus ob je tos pró prios e 

úl ti mos se jam idên ti cos aos do amor, po dem ser, con tu do, 

con ven ci dos pela ra zão e pela con si de ra ção a de ci dirse 

por coi sas do lo ro sas e per tur ba do ras que pos sam ser  meios 

para um ou tro fim. Ora, po de mos fa lar, ra cio cio nar e con

si de rar quan to qui ser mos, por que o amor não se move até 

nos pro por mos algo que é em si mes mo de li cio so. Mui tos 

de se ja ram ex trair um mem bro, e em al guns ca sos de se ja

ram e es pe ra ram as do res, como no par to, mas acho que 

nin guém ja mais se apai xo nou por eles. O amor se de ci de 

ape nas por um fim e nun ca aco lhe um ob je to que seja tão 

só van ta jo so a al gum ou tro pro pó si to. Não po de ria ser de 

ou tro modo, já que se tra ta de uma afi ni da de da men te e 

nada mais é do que a  união da men te com a  ideia de algo 

que pos sui a se cre ta fa cul da de de a en can tar. Toda vez que 

tal ideia está na men te e lá é con si de ra da como tal é que 

exer ce mos pro pria men te a pai xão do amor.

O ódio co lo case di re ta men te em opo si ção ao 

amor, e por isso não é pre ci so mui to es for ço para des co
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brir que não pas sa da pre sen ça de uma  ideia na men te 

con si de ra da na tu ral men te dis pos ta a nos adoe cer e exas

pe rar, pos suin do o mes mo efei to que o amor [pos sui]. 

Pois, quan do não é pos sí vel se pa rar aqui lo que nos per

tur ba da coi sa em que está, o ódio fre quen te men te nos 

leva a de se jar e a pro cu rar a des trui ção da coi sa, as sim 

como o amor nos leva, pela mes ma ra zão, a de se jar e pro

cu rar sua con ser va ção. Mas essa pai xão do ódio cos tu ma 

nos le var mais lon ge e com mais vio lên cia do que a do 

amor, por que o sen so de mal ou de dor atua mais so bre 

nós do que o de bem ou pra zer. Su por ta mos a au sên cia 

de um gran de pra zer mais fa cil men te do que a pre sen ça 

de um pou co de dor. Fal ta de sen sa ção não é o meio en

tre pra zer e dor; co lo case a in sen si bi li da de que não seja 

per pé tua no lado me lhor: ja mais nos quei xa mos do sono, 

que sem pre nos fur ta a sen sa ção de nos sos go zos, mas o 

to ma mos por pra zer, quan do faz ces sar qual quer uma de 

nos sas do res.

O pra zer e a dor de que tan to falo aqui são prin ci pal

men te os da men te, pois as im pres sões pro du zi das no cor po, 

se não al can çam a men te, não pro du zem dor nem pra zer. 

É quan do a men te se de lei ta ou se per tur ba que te mos dor 

ou pra zer. Se jam  quais fo rem os mo vi men tos pro du zi dos 

no cor po por al gum grau de ca lor que cau se pra zer por sua 

apli ca ção numa mão mo de ra da men te fria, cau sa rão gran

de dor ao se rem apli ca dos ao mes mo tem po na ou tra mão 

en re ge la da pela neve. Quan do so bre vém ao mes mo tem po 

uma sú bi ta oca sião de gran de ale gria ou afli ção, não se sen

te ne nhu ma de las. O pra zer ou a dor pro ve nien tes do cor

po qua se se per dem to tal men te e pe re cem tão logo a men

te dei xe de ser afe ta da por eles ou de pres tar aten ção ne les.

Esse pra zer e dor, do lor e vo lup tas ani mi, dis tin tos 

por vá rios  graus e ou tras cir cuns tân cias, isto é, trans for
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ma dos em várias ideias complexas, vêm a ter vários no

mes; alguns des ses no mes, que per mi tem mos trar es sas 

duas ideias sim ples com um pou co mais de cla re za, não 

po dem dei xar de ser men cio na dos. Por exem plo, uma dor 

da men te, quan do re sul ta da lon ga con ti nua ção de algo, 

cha mase can sa ço; quan do re sul ta de uma cau sa pe que

na, da qual a men te es te ja mui to cons cien te, abor re ci men

to; quan do re sul ta de al gu ma coi sa que é pas sa da, má goa; 

quan do re sul ta da per da de um ami go, pe sar; quan do de 

uma dor vio len ta do cor po, tor men to; quan do im pe de o 

dis cur so e a con vi vên cia, me lan co lia; quan do acom pa nha

da de uma gran de fra que za, preo cu pa ção; quan do mui to 

vio len ta, an gús tia; quan do é o má xi mo que po de mos con

ce ber sem ne nhu ma mis tu ra de con for to, mi sé ria. Há vá

rias ou tras di fe ren ças em re la ção a essa  ideia de sa gra dá vel 

à men te e mais no mes para dis tin guila do que há de pra

ze res, não só por es tar mos mais cons cien tes da dor do que 

do pra zer, como ain da por es tar mos, nes te mun do, mais 

acos tu ma dos àque la do que a este. Por ou tro lado, esse 

pra zer da men te, quan do re sul ta de cau sas bran das, es pe

cial men te no con ví vio, cha mase con ten ta men to; quan do 

re sul ta da pre sen ça de ob je tos sen sí veis agra dá veis, de lei

te; quan do re sul ta da con si de ra ção de al gum gran de e só

li do bem, ale gria; quan do [de] al gu ma má goa pas sa da que 

se eli mi ne, con for to; e, quan do per fei ta e li vre de todo 

in cô mo do, fe li ci da de. Por isso, fe li ci da de e mi sé ria pa re

cemme con sis tir to tal men te nes se pra zer e dor da men te, 

dos  quais cada pe que no pro ble ma ou sa tis fa ção cons ti tui 

 graus, e a con clu são de cada um de les se dá quan do a men

te, no mais alto grau e no má xi mo de sua ca pa ci da de, fica 

re ple ta e pos suí da por  ideias de cada uma des sas es pé cies.

As sim ve mos que das  ideias sim ples de dor e pra

zer en con tra das em nos sas men tes, quan do am plia das e 

au men ta das, ob te mos as  ideias de fe li ci da de e mi sé ria, 

pois tudo o que faça par te de nos sa fe li ci da de ou mi

sé ria, aqui lo que pro duz em nós al gum pra zer ou dor, é 

bom até esse mo men to pro pria men te e em sua pró pria 

na tu re za, e tudo o que sir va de al gum modo para nos 

con se guir algo da fe li ci da de é tam bém bom, em bo ra o 

pri mei ro seja o cha ma do bo nun ju cun dum [o bem pra ze

ro so], que não deve ser en ten di do ape nas com re la ção ao 

cor po, mas, na me di da em que em pre ga mos o nome “pra

zer”, como algo per ten cen te prin ci pal men te à men te. E 

no úl ti mo es tão com preen di das duas ou tras es pé cies de 

bem, cha ma das uti le [útil] e ho nes tum [ho nes to], as  quais, 

não hou ves sem sido or de na das por Deus para al can çar o 

ju cun dum [pra zer] e ser vir como meio para nos aju dar a 

ter fe li ci da de, ao me nos em al gum grau, não vejo como 

po de riam ser con si de ra das boas. Que bem ha ve ria mais 

nos dia man tes do que nos sei xos, se não con se guem nos 

dar mais da que las coi sas pra ze ro sas e agra dá veis que nos 

dão os sei xos? O que tor na a tem pe ran ça um bem e a 

glu to nia um mal, a não ser que um ser ve para nos dar 

saú de e tran qui li da de nes te mun do e fe li ci da de no ou tro, 

en quan to a glu to nia faz exa ta men te o con trá rio? Para 

al guns, o ar re pen di men to e o pe sar con te riam um bem 

mui to pe que no, se não fos sem  meios e mo dos de al can

çar nos sa fe li ci da de.

Se não es ti ves se além de nos so pre sen te pro pó si

to, po de ría mos aqui ob ser var que não pos suí mos  ideias 

cla ras e dis tin tas de pra zer, sal vo as que sen ti mos em nós 

mes mos. A ima gi na ção de mais ple no e  maior ocor re ape

nas por si mi li tu de e se me lhan ça com aque las que ex pe

ri men ta mos, e por isso são con fu sas e obs cu ras, não sen

do ca pa zes de con ce ber cla ra men te o pra zer que ob je tos 

des co nhe ci dos pro du zem em nós (para quem não pos sui 
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