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Existem teorias, argumentacdes e dis- 
putas filosoficas pelo fato de existirem pro- 
blemas f i losoficos. Assim como na pesquisa 
cientifica ideias e teorias cientificas sdo 
respostas a problemas cientificos, da mes- 
ma forma, analogicamente, na pesquisa 
filosofica as teorias filosoficas sdo tentativas 
de solucdo dos problemas filosoficos. 

0s problemas filosoficos, portan to, 
existem, sdo inevita veis e irreprimiveis; 
envolvem cada homem particular que 
ndo renuncie a pensar. A maioria desses 
problemas ndo deixa em paz: Deus existe, 
ou existiriamos apenas nos, perdidos neste 
imenso universo? 0 mundo e um cosmo ou 
um caos? A historia humana tem sentido? 
E se tem, qual e? Ou, entdo, tudo - a glo- 
ria e a miseria, as grandes conquistas e os 
sofrimentos inocentes, vitimas e carnifices 
- tudo acabara no absurdo, desprovido 
de qualquer sentido? E o homem: e livre 
e responsavel ou e um simples fragment0 
insignificante do universo, determinado 
em suas acdes por rigidas leis naturais? A 
ciencia pode nos dar certezas? 0 que e a 
verdade? Quais d o  as relacbes entre razdo 
cientifica e fe religiosa? Quando podemos 
dizer que um Estado e democratico? E 
quais s3o os fundamentos da democracia? 
E possivel obter uma justificacdo racional 
dos valores mais elevados? E quando e que 
somos racionais? 

Eis, portanto, alguns dos problemas 
flosoficos de fundo, que dizem respeito 
as escolhas e ao destino de todo homem, 
e com os quais se aventuraram as mentes 
mais elevadas da humanidade, deixando- 
nos como heranca um verdadeiro patrimb- 
nio de ideias, que constitui a identidade e 
a grande riqueza do Ocidente. 

A historia da filosofia e a historia dos 
problemas filosoficos, das teorias filoso- 
ficas e das argumenta~bes filosoficas. 
a historia das disputas entre filosofos e 
dos erros dos fildsofos. E sempre a his- 
toria de novas tentativas de versar sobre 
questdes inevitaveis, na esperanca de 
conhecer sempre melhor a nos mesmos e 
de encontrar orientacdes para nossa vida 
e motivaqoes menos frageis para nossas 
escolhas. 

A historia da filosofia ocidental e 
a historia das ideias que informaram, 
ou seja, que deram forma a historia do 
Ocidente. E um patrimbnio para ndo ser 
dissipado, uma riqueza que ndo se deve 
perder. E exatamente para tal fim os pro- 
blemas, as teorias, as argumentac6es e 
as disputas filosoficas sio analiticamente 
explicados, expostos corn a maior clareza 
possivel. 

* * * 

Uma explicacdo que pretenda ser clara 
e detalhada, a mais compreensivel na me- 
dida do possivel, e que ao mesmo tempo 
ofereca explicacoes exaustivas comporta, 
todavia, um "efeito perverso", pelo fato 
de que pode ndo raramente constituir um 
obstaculo a "memoriza~do" do complexo 
pensamento dos filosofos. 

Esta e a razdo pela qual os autores 
pensaram, seguindo o paradigma clas- 
sico do ~eberweg, antepor a exposicdo 
analitica dos problemas e das ideias dos 
diferentes filosofos uma sintese de tais 
problemas e ideias, concebida como 
instrumen to didatico e auxiliar para a me- 
moriza~ao. 



Afirmou-se com justeza que, em 
linha geral, um grande filosofo e o g6nio 
de uma grande ideia: Platdo e o mundo 
das ideias, Aristoteles e o conceit0 de Sel; 
Plotino e a concep@o do Uno, Agostinho 
e a "terceira navegac201' sobre o lenho da 
cruz, Descartes e o "cogito", Leibniz e as 
"mbnadas", Kant e o transcendental, Hegel 
e a dialetica, Marx e a aliena@o do traba- 
Iho, Kierkegaard e o "singular", Bergson e 
a "dura@o", Wittgenstein e os "jogos de 
linguagem", Popper e a "falsificabilidade" 
das teorias cientificas, e assim por diante. 

Pois bem, os dois autores desta obra 
Droobem um lexico filosofico, um diciona- 

* * * 
Ao executar este complexo tracado, 

os autores se inspiraram em csnones psico 
pedagogicos precisos, a fim de agilizar a 
memorizacdo das ideias filosoficas, que 
sdo as mais dificeis de assimilar: seguiram o 
metodo da repeticio de alguns conceitos- 
chave, assim como em circulos cada vez 
mais amplos, que vdo justamente da sintese 
a analise e aos textos. Tais repeticbes, re- 
petidas e amplificadas de mod0 oportuno, 
ajudam, de mod0 extremamente eficaz, a 
fixar na atenqdo e na memoria os nexos 
fundantes e as estruturas que sustentam 
o pensamento ocidental. 

;io dos conceitos fundamentais dosdiversos Buscou-se tambem oferecer ao jovem, 
filoso fos, apresentados de maneira dida- atualmente educado pensamento 
tica totalmen te nova. Se as sh  teses iniciais tabelas que representam s;not;ca- 
sio o instrumento didatico da memor iza- mente mapas conce i t  ua is. 
C ~ O ,  o Iexico foi idealizado e construido Alem disso, julgou-se oportuno enri- 
como instrumento da conceitualiza<20; e, quecer texto vasfa seleta s-r;e de 
juntos, uma especie de have W e  ~ermi ta  ;magens, que apresentam, a/em do rosto 
entrar nos escritos dos filosofos e deles doS f;losofos, textos mementos tip;cos da 
apresentar in terpretacbes que encontrem d~scussdo f;/osdf;ca, 
pontos de apoio mais solidos nos proprios 
textos. 

* * * .. .. .. 

Sinteses, analises, Iexico ligam-se, 
portanto, a ampla e meditada escolha dos 
textos, pois os dois autores da presente 
obra estdo profundamente convencidos 
do fato de que a compreensdo de um fi- 
losofo se alcanca de mod0 adequado ndo 
so recebendo aquilo que o autor diz, mas 
laneando sondas intelectuais tambem nos 
modos e nos iarqbes especificos dos textos 

* * *  
Apresentamos, portanto, um texto cien- 

tifica e didaticamente construido, com a 
intencdo de o ferecer instrumen tos adequa- 
dos para introduzir nossos jovens a olhar 
para a historia dos problemas e das ideias 
filoso ficas como para a his toria grande, 
fascinante e dificil dos esforcos intelectuais 
que os mais elevados intelectos do Ociden- 
te nos deixaram como dom, mas tambem 
como empenho. 

- - 
filoso ficos. GIOVANNI REALE - DARIO ANTISERI 
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0 "Leviati" 81 jetos externos, 103. 
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sGes, pol2micas e oposiq6es suscitadas pel0 
jansenismo, 163; 3. A logica de Port-Royal, 
163; 4. A lingiiistisca de Port-Royal, 164. 

T~x .ros  - P. Gassendi: 1. Obje~oes a Terceira 
Meditaq5o de Descartes, 166 

Capitulo nono 
Blaise pascal: 
autonomia da razio, 
misiria e grandeza do homem, 
e razoabilidade do dom da f6 - 169 

I. A paixiio pela ciencia, 
as duas convers6es, 
a experiencia de Port-Royal- 169 

1. A genialidade precoce de Pascal, 169; 
2. A "primeira" e a "segunda" conversgo, 
170; 3. Pascal em Port-Royal, 172. 

11. A demarcaqiio entre 
saber cientifico e f i  religiosa - 174 

1. As verdades eternas reveladas devem per- 
manecer intactas, as verdades humanas devem 
progredir, 174; 2. 0 mitodo ideal realiza a 
"arte de persuadir", 175; 3. 0 "esprit de 
finesse" permite captar a riqueza e a pro- 
fundidade da vida, 177. 

111. Grandeza e miskria 
da condiqiio humana 179 

1. 0 homem i o objeto sobre o qua1 a filo- 
sofia deve refletir, 179; 2. 0 divertimento 
i fuga diante da visHo lucida da misiria 
humana, 180. 

IV. A impottncia da razz0 
para fundamentar os valores 
e provar a existencia 
de Deus 182 

1. A f i  n5o depende da raziio porque i dom 
de Deus, 182; 2. Deus existe ou ent5o n5o 
existe, 183. 

MAPA CONCHTUAL. - A dignidade do homem 
e o dom da fb, 18.5. 

Textos - B. Pascal: 1. 0 "Memorial", 186; 
2. O "espirito geome'trico" e o "espirito de 
fineza", 186; 3. 0 divertimento, 187; 4. A 
"aposta" em Deus, 189. 

Capitulo dicimo 
Giambattista Vico e a fundaqio 
do "mundo civil feito 
pelos homens" 19 1 

I. Vida e obras 19 1 
1. A vida e as obras, 191. 

11. 0 s  limites do saber 
dos "modernos " 194 

1 . 0 s  limites do mitodo cartesiano no iimbi- 
to da pesquisa cientifica, 194; 2. 0 s  limites 
do mitodo cartesiano no iimbito da citncia 
filosofica, 195. 

111.0 "verum-factum" 
e a uniiio de "filologia" 
e "filosofia" 
na ciencia da historia 196 



Jndicr geral 

1. 0 homem i o protagonista incontestado 
do mundo da historia, 197; 2. Por que a 
filosofia tem necessidade da filologia, 197; 
3. Por que a filologia, por sua vez, tem ne- 
cessidade da filosofia, 198; 4. A mediaqio 
sintitica entre verdade (filosofia) e certeza 
(filologia), 198; 5 . 0  homem 6 protagonista 
da historia, 199. 

IV. As eras da historia 
e a Providhcia divina 201 

1. A primeira era da historia ou era 
dos deuses, 202; 2. A segunda era da 
historia ou era dos herois, 202; 3. A terceira 
era da historia ou era dos homens, 203; 
4. GCnese e significado da linguagem, 203; 
5. Linguagem gestual, hieroglifica e canta- 
da, 204; 6. A poesia e seu valor, 204; 7. 0 s  
mitos e os universais fantasticos, 205; 
8. A Providencia 6 o veiculo de comunicac;io 
dos homens com Deus, 206; 9. A lei dos 
ciclos historicos i uma possibilidade ob- 
jetiva, 207. 

111. A "Razio iluminista" 
contra as "supersti@es" 
das religi6es positivas 224 

1. 0 "deismo" como chave do movimento 
iluminista, 224; 2. As caracteristicas do 
ateismo iluminista, 225 

IV. A "Raziio" iluminista 
contra o 
"direito sobrenatural" 226 

1. A "Razio"e os principios do direito na- 
tural, 226; A doutrina dos direitos naturais 
do homem, 226. 

V. Como os iluministas 
difundiram as "luzes" 227 

1. A divulgaq50 i importante para tornar 
eficazes as opinides, 227; 2 . 0  siculo XVIII: 
um seculo anti-historico, 229; 3. As teses dos 
estudiosos modernos sobre a "anti-histori- 
cidade" dos iluministas, 229. 

MAPA CoNCEnUAl - A funda@o da ciincia V1- Pierre 
historica, 209. e "a descoberta do erro" 

TEXTOS - G. Vico: Elementos, principios e como tarefa do historiador - 23 1 
me'todo da Citncia nova, 210. 1. Bayle e o fundador da acribia historica, 

231. 

Quarta parte 

0 ILUMINISMO 
E SEU 
DESENVOLVIMENTO 

Capitulo d6cimo primeiro 
A "Raziio" 
na cultura iluminista 219 

I. A "Razio" 
dos iluministas 22 1 

1. Na base do Iluminismo esta o cre'dito na 
razz0 humana, 221; 2. A Razio dos ilumi- 
nistas encontra seu paradigma em Locke e 
em Newton, 221. 

11. A "Razio iluminista" 
contra os sistemas 
metafisicos 222 

1. "Razio" limitada e controlada pela 
experitncia, 222; 2. "Raz50n como "crivo 
critico", 223. 

TEXTOS-I. Kant: 1 . 0  quee'o Iluminismo, 233. 

Capitulo d6cimo segundo 
0 Iluminismo na F r a n ~ a  237 

I. A Enciclopkdia 237 
1. Gtnese da Enciclope'dia, 237; 2. Colabo- 
radores e estrutura da Enciclope'dia, 238; 
3. Importincia dada pela Enciclopidia as 
profissdes e i s  tecnicas, 238; 4. Finalidade 
da Enciclope'dia, 239; 5.  0 principio inspi- 
rador da Enciclope'dia: ater-se aos fatos, 239; 
6. A idiia geral de saber que est6 na base da 
Enciclope'dia, 240. 

11. D'Alembert 
e a filosofia como 
"citncia dos fatos" 24 1 

1. Vida e obras, 241; 2. A filosofia como 
ciCncia dos fatos, 242; 3. Deismo e moral 
natural, 242; 4 . 0 s  limites do conhecimento 
racional, 242. 

111. Denis Diderot: 
do deismo a "hipotese" 
materialists 244 



1. 0 mundo C matCria em movimento, 
244. 

IV. Condillac e a gnosiologia 
do Sensismo 246 

1. A vida e o significado da obra,  246; 
2. A sensaqiio como fundamento do conhe- 
cimento, 247; 3. "Uma estitua interiormen- 
te organizada como nos" e a construqiio 
das funqi5es humanas, 248; 4. A citncia 
como lingua bem feita, 249; 5. Tradiqiio e 
educaqiio, 250. 

V. 0 materialism0 iluminista: 
La Mettrie, Helvetius, 
d'Holbach 251 

1.0 "homem-miiquinaWde La Mettrie, 251; 
2. HelvCtius: a sensaqiio como principio da 
inteligtncia, e o interesse como principio da 
moral, 252; 3. D'Holbach: "o homem C obra 
da natureza", 254. 

VI. Voltaire 
e a grande batalha 
pela tolerincia 255 

1. A vida e a obra de Voltaire, 255; 2. Defesa 
do deismo contra o ateismo e o teismo, 257; 
3. A critica ao otimismo dos filosofos, 258; 
4. 0 s  fundamentos da tolersncia, 260. 

VII. Montesquieu: 
as condiq6es da liberdade 
e o Estado de direito 26 1 

1. A vida e o significado da obra, 262; 2. "0 
espirito das leis", 262; 3. A divisiio dos 
poderes, isto C, "o poder que dettm o po- 
der", 264. 

T~xros - J. B. D'Alembert: 1. A Enciclo- 
pCdia: os escopos e a "genealogia" dos co- 
nhecimentos, 265; E. Bonnot de Condillac: 
2. As sensa@es siio o fundamento de todos 
os conhecimentos, 269; Voltaire: 3. As uni- 
cas duas provas da existzncia de Deus, 272; 
4. 0 que e a toleriincia, 273; Montesquieu: 
5. 0 s  principios e'ticos fundamentais dos 
tr6s tipos de governo, 275. 

Capitulo dkimo terceiro 
Jean-Jacques Rousseau: 
o iluminista " heritico" 277 

I. A vida 
e o significado da obra 277 

1. Rousseau: uma figura complexa e con- 
trovertida, 277. 

11.0 homem 
no "estado de natureza" - 280 

1. 0 "estado de natureza" como hipotese 
de trabalho, 280; 2. 0 valor normativo do 
"estado de natureza", 280; 3. 0 "estado de 
natureza" como estimulo de mudanqa para 
o homem moderno, 281. 

111. Rousseau contra 
os enciclopedistas, 
mas iluminista 282 

1. A cultura piorou o homem, 282; 2. 0 
que se chama "progresso" C um "regresso", 
282; 3. Visiio pessimista da historia, 283; 
4. E precis0 melhorar a sociedade "rena- 
turalizando" o homem, 283; 5. NZo basta 
reformar as citncias e melhorar as tCcnicas, 
283; 6. 0 novo modelo de raziio que me- 
lhora o homem, 284. 

IV. 0 Contrato social 284 
1. 0 novo arranjo da vida social, 284; 2. A na- 
tureza e o fundamento da "vontade geral", 
285; 3. Eliminaqiio do privado e coletiviza- 
qiio global, 285. 

V. 0 Emilio, 
ou o itinerario 
pedagogic0 286 

1. A educaqiio conforme a voz da raziio, 
287; 2. 0 grande principio da liberdade 
bem guiada, 287; 3. 0 primeiro estiigio no 
desenvolvimento da educaqiio, 287; 4. A 
educaqiio dos doze aos quinze anos, 288; 
5. A educaqiio dos quinze aos vinte e dois 
anos, 288; 6. A educaqiio como caminho 
para a sociedade renovada, 288. 

VI. A naturalizaqiio 
da religiiio 289 

1. Religiiio do homem e religiiio do cida- 
diio, 289; 2. 0 cristianismo como religiiio 
que separa o homem do cidadiio, 289; 3. A 
"religiiio publican do Estado, 290. 

MAPA CONCEITUAI. - 0 caminho do retorno 
a natureza, 291. 

Textos - J. J. Rousseau: 1. As cizncias e as 
artes nascem dos vicios dos homens, 292; 
2. 0 pacto social, a vontade geral e a sobe- 
rania, 293; 3 . 0  nascimento da propriedade 



privada, 296; 4. Do Emilio: a profissiio de 
ft? do vigario saboiano, 297. 

Capitulo dkimo quarto 
0 Iluminismo na Inglaterra 301 

I. A controvksia sobre o deismo 
e a religi5o revelada 301 

1. John Toland: o cristianismo sem mi&- 
rios, 302; 2. A prova da existencia de urn 
Ser necessirio e independente em Samuel 
Clarke e em outros iluministas ingleses, 
303; 3. Anthony Collins e a defesa do "li- 
vre-pensamento", 303; 4. Matthew Tindal 
e a redus50 da Revelas50 a religi5o natural, 
304; 5. Joseph Butler: a religiio natural C 
fundamental, mas n io  C tudo, 304. 

11. A reflex50 sobre a moral 
no Iluminismo inglis 306 

1. Shaftesbury e a autonomia da moral, 
306; 2. Francis Hutcheson: a melhor as50 
propicia a maior felicidade ao maior numero 
de pessoas, 307. 

111. Bernard de Mandeville 
e A fabula das abelbas 308 

1. Mandeville: um dos pensadores mais lidos 
e discutidos do stculo, 308. 

IV. A "Escola escocesa" 
do "senso comum" 309 

1. Thomas Reid, 310; Dugald Stewart e a 
argumentaqso filosofica, 3 1 1. 

Tsxros - B. Mandeville: 1. Vicios privados, 
publicos beneficios, 3 12. 

Capitulo dicimo quinto 
0 Iluminismo na Alemanha 317 

I. 0 prC-Iluminismo alemiio- 317 
1. Precedentes, 31 7; 2. Tschirnhaus: a "ars 
iveniendi" como confianqa na razio, 3 17; 
3. Samuel Pufendorf: o direito natural C 
quest50 de razgo, 318; 4. Christian Tho- 
masius: a distinsio entre direito e moral, 
318. 

11. 0 Pietismo e suas relaq6es 
com o Iluminismo 3 19 

1. 0 primeiro Iluminismo e o Pietismo alia- 
dos contra a ortodoxia moderna, 319. 

111. A "enciclopCdia do saber" 
de Christian Wolff 
e suas influtncias 
sobre a cultura f i l o ~ o f i c a ~  320 

1. Wolff elabora uma verdadeira enciclo- 
pCdia do saber, 321; 2. A ditadura cultural 
de Wolff na Alemanha, 321; 3. Alexander 
Baumgarten e "a fundasgo da estCtica sis- 
temitica", 323. 

IV. 0 debate sobre a religiiio: 
Reimarus 
e Mendelssohn 324 

1. 0 debate sobre a religiio e seus repre- 
sentantes, 324. 

V. Gotthold Ephraim Lessing 
e "a paix5o pela verdade" - 324 

1. Lessing e a questio estCtica, 325; 2. Les- 
sing e a questio religiosa, 326 

TEXTOS - G. E. Lessing: 1. 0 anuncio do 
Evangelho eterno, 328. 

Capitulo dkcimo sexto 
0 Iluminismo na Italia 33 1 

I. 0 prC-Iluminismo italiano 331 
1. 0 anticurialismo de Pietro Giannone, 
331; 2. Ludovico Ant6nio Muratori e a 
defesa do "bom gosto", isto 6, do senso 
critico, 332. 

II. O Iluminismo lombardo 334 
1. A Sociedade dos Punhos e o periodic0 "I1 
Caffk", 334; 2. Pietro Verri: "o bem nasce 
do mal", 335; 3. Alessandro Verri: a des- 
confianqa C "a grande parteira da verdade", 
336; 4. CCsar Beccaria: contra a tortura e a 
pena de morte, 336; 5. A segunda geraqao- 
dos iluministas lombardos, 338. 

111.0 Iluminismo 
napolitano 339 

1. An th io  Genovesi: o primeiro profes- 
sor italiano de economia politica, 339; 
2. Ferdinand0 Galiani: o autor do tratado 
Sobre a moeda, 341; 3. Gaetano Filangie- 
ri: as leis, racionais e universais, devem 
adaptar-se "ao estado da naq5o que as 
recebe", 341. 

T~.x .ms  - C. Beccaria: 1. Contra a tortura, 
342. 



Quinta parte 

IMMANUEL KANT 

Capitulo dkcimo s6timo 
Kant e a fundas50 
da filosofia transcendental 347 

I. A vida, a obra 
e os desenvolvimentos 
do pensamento de Kant 347 

1. A vida, 347; 2. 0 s  escritos de Kant, 350; 
3. A "grande luz" de 1769 e a genese do 
criticism0 kantiano, 350. 

11. A "Critica da raziio pura" - 352 
1.0 problema critico, 355; 1.1. A sintese a priori 
e seu fundamento, 355; 1.2.0s juizos sobre 
os quais se funda o conhecimento humano, 
355; 1.3. 0 juizo analitico, 356; 1.4. 0 juizo 
sintktico a posteriori, 356; 1.5. 0 juizo 
sintitico a priori, 356; 1.6. 0 fundamento 
dos juizos analiticos e sintiticos a posteriori 
e o ~roblema dos iuizos sintiticos a priori, 
357; 2. A "revolu&o copernicana" realizal 
da por Kant, 357; 2.1. 0 tip0 de revolugio 
que permitiu o nascimento das ciEncias e 
seu fundamento, 357; 2.2. 0 conceito kan- 
tiano de "transcendentais" como modos 
de conhecer a priori do sujeito, 359; 3. A 
estitica transcendental e as formas a priori 
da sensibilidade, 359; 3 .1 .0  conhecimento 
sensivel, 359; 3.2. Alguns esclarecimentos 
terminologicos, 360; 3 .3 .0  espaqo e o tem- 
po como estruturas da sensibilidade, 360; 
3.4. Espaqo e tempo em sentido kantiano 
como fundamento da geometria e da mate- 
matica, 361; 4. A analitica transcendental 
e a doutrina do conhecimento intelectivo e 
de suas formas a priori, 362; 4.1. A logica e 
as suas divisoes segundo Kant, 362; 4.2. As 
categorias e sua dedugio, 344; 4.3. 0 "eu 
penso" ou apercepqio transcendental, 364; 
5. 0 esquematismo transcendental, 365; 6. 
A distingio entre fen8meno e numeno (a 
"coisa em sin), 366; 7. A dialitica transcen- 
dental, 368; 7.1. A concepgio kantiana da 
dialitica, 368; 7.2. A faculdade da razio e 
sua distingio do intelecto no sentido kan- 
tiano, 369; 7.3. A nova concepqio kantiana 
das IdCias, 369; 7.4. A Idtia da alma, a psi- 
cologia racional e os paralogismos da razio, 
370; 7.5. A Idiia do cosmo, a cosmologia 

racional e as antinomias da raziio, 371; 
7.6. A Idiia de Deus, a teologia racional e 
as provas tradicionais da existEncia de Deus, 
372; 7.7. 0 uso "regulativo" das IdCias da 
raziio, 373. 

MAPA c o N c t x r u A 1 .  - A "Critica da raziio 
pura", 375. 

111. A "Critica da razio pratica" 
e a Ctica de Kant 376 

1. 0 conceito de "razio pratica" e as fi- 
nalidades da nova "critica", 378; 2. A lei 
moral como "imperativo categorico", 
379; 3. A essCncia do imperativo catego- 
rico, 381; 4. As formulas do imperativo 
categorico, 38 1; 5. A liberdade como con- 
digiio e fundamento da lei moral, 382; 6. 
0 principio da "autonomia moral" e seu 
significado, 382; 7. 0 "bem moral" e sua 
dimensio universal, 384; 8 . 0  "rigorismo" 
e o hino kantiano ao "dever", 385; 9. 0 s  
postulados e o primado da razio pritica, 
386; 9.1. Natureza e significados dos 
postulados, 386; 9.2. A liberdade, 387; 
9.3. A existencia de Deus, 387; 9.4. A 
imortalidade da alma, 387; 9 .5 .0  primado 
da raziio pritica, 388. 

MAPA CONCFITUAL - A "Critica da razz0 
pratica", 389. 

IV. A "Critica do juizo" 
1. A posigio da terceira ''Critica" em relagio 
i s  duas precedentes, 391; 2. "Juizo determi- 
nante" e "juizo reflexivo", 391; 3. 0 juizo 
estitico, 392; 4. A concepqio do sublime, 
393; 5. 0 juizo teleologico e as conclus6es 
da "Critica do juizo", 394. 

MAPA CONCEITUAI. - A "Critica do juizo", 
395. 

V. Conclus6es: 
"0 cCu estrelado 
acima de mim 
e a lei moral 
dentro de mim", 
marca espiritual 
de Kant como homem 
e pensador 3 96 

1. A admiragso de Kant pel0 cCu estrelado 
e pela lei moral, 396. 

TEXTOS - I. Kant: 1. 0 problema geral dos 
juizos sinte'ticos a priori e do seu fundamen- 



to, 397; 2. A "rewolupio copernicana" de dewe ser determinado por meio da lei, 419; 
Kant, 401; 3. Este'tica transcendental, 408; 9. 0 respeito da lei moral e o supremo signi- 
4. Analitica transcendental, 412; 5. A lei ficado e'tico d o  dever, 420; 10.0s postulados 
moral e sua natureza, 417; 6 .  A fdrmula d o  da raziio pratica, 422; 11. 0 fundamento 
imperative categorico, 418; 7. A lei moral do  juizo este'tico, 424; 12. 0 sublime e seu 
e a liberdade, 41 8; 8. 0 conceit0 de "bem" fundamento, 424. 



ADDISON J., 335 
ACOSTINHO DE HIPONA, 6, 7, 161, 

162,192,193,348 
Aiguillon (duquesa de), 171 
ALEMBERT, J. B. LE ROND D', 222, 

223, 225, 237, 238, 239, 240, 
241-243, 244, 246, 265-268, 
302,308 

Alexandre VII, 163 
AI.C;AROTTI F., 256 
Alighieri D., 192 
ANAXAC;ORAS, 4 1 
ANSELMO DF AOSTA, 355, 372 
AQUADIES F., 192 
Argenson, marquts de, 295 
ARIST~TF.~.ES, 6, 14, 16, 41, 43, 

58, 75, 76, 77, 78, 94, 100, 
158, 192, 213, 269, 270, 326, 
331, 332, 357, 362, 363, 364, 
401,414 

ARNAUI.D A., 6, 7, 37, 38, 50, 161, 
162,163, 164-165, 173 

Arnauld J. (Madre Angelica), 164, 
173 

ARQUIMEDES, 170 
Ashe G., 116 
Augusto, 210 
AVICERRON, 13 

BACON F., 12, 40, 73, 75, 76, 91, 
93, 134, 205, 213, 240, 241, 
242,246,256,269,311,340 

BAI ZO, A. DEL, 191 
Baugh A. C., 133 
BAUMGARTEN A., 321,323,409 
BAYLE P., 51, 53, 67,208,231-232 

" Neste indice: 

BECCARIA C., 228, 230, 257, 308, 
334,335,336-338,342-344 

Bentham J., 308 
Bentley R., 303, 304 
BERCERAC CYRANO DE (Savinien de 

Cyrano), 155, 156 
BERKELEY G., 5, 71, 115-125, 126- 

130, 131, 134, 136, 137,247, 
256,309,310 

BERNOUII.I.I G., 256 
BIFFI G. B., 230 
Boerhaave H.,251 
Boineburg (bar50 de), 38 
Bolingbroke (lorde), Henry St. John 

visconde de, 256 
BOSSUET J. B., 232 
BOYLE R., 92,98,302,331 
Braunschweig-Luneburg, G. F. de, 38 
BROWN T., 311 
BROWNE P., 303 
BRUNO G., 13,43 
BUDDF., 320 
BUFFON G. L. L., 247 
BUTLER J., 134, 301, 304-305, 

306,307 

Calas J., 257,273 
Calas M.-A., 273 
CALOCERA A., 193 
CALOPRESF. G., 331 
Canaletto, Giovanni Antonio Ca- 

nal, chamado o, 305 
CARLI G. R., 334,338 
Carlos 11, 73, 92 
Carlos 111, 341 
Casanova G., 228 
CASSIKER E., 220,223,224,230,232 
Catarina I1 da Russia, 244 
Cavendish (conde), 73 

Cisar Gaio Julio, 210, 275 
Chambers E., 237 
Chardon Ch., 250 
CHOMSKY N., 165 
CICERO M. TOLIO, 12 
CLARKE S., 43, 301, 303, 351 
CLAUBERC J., 3 , 4  
Clemente XI, 163 
COLLINS A., 224,301,303-304,318 
CONDILLAC, E. BONNOT DE, 244, 

246-250,252,269-271,288,338 
CONSTANT B., 341 
C O ~ E R N ~ C O  N. (Nillas Kopperni- 

gk), 352, 358,404,405 
CORDEMOY, G. DE, 3 ,4 
CORNELIO T., 331 
COUSIN V., 172 
CROCF. B., 191 
Cromwell O., 73, 84,275 
CRUSIUS C. A., 321, 323,383 
CUDWORTH R.. 95 

D'ANDREA F., 331 
De SAUSSURE F., 165 
DEM~CRITO, 98, 158 
DESCARTES R., 3, 5, 6, 7, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 23,40,42,43, 
51, 56, 59, 69, 75, 78, 84, 94, 
95,98,99,120,157,158,159, 
164, 166, 167, 168, 170, 191, 
192, 195, 205, 222,242, 247, 
249, 251,256, 321, 331, 340, 
355,372 

Desroches, 156 
Diaz F., 279 
DIDEROT D., 222, 225, 226, 228, 

237, 238, 239, 241, 244-245, 
246,247, 254, 278, 279, 302, 
34 1 

-reportam-se em versalete os nomes dos filosofos e dos homens de cultura ligados a o  desenvolvirnento 
do  pensamento ocidental, para os quais indicam-se em negrito as paginas em que o autor 6 tratado de 
acordo com o tema, e em itilico as paginas dos textos; 

-reportam-se em italic0 os nomes dos criticos; 
-reportam-se em redondo todos os nomes n l o  pertencentes aos agrupamentos precedentes. 



DILTHEY W., 221,229,230 
Diodoro Siculo, 210 
DONATO, 273 
Du PONT DE NEMOURS P.-S., 227 

ENDEN, F. VAN DEN, 11 
EPICURO, 157, 159, 160, 383 
Epinay, madame de, 279 
EPICTETO, 173 
EUCL.IDES, 14, 15, 24, 75, 79, 103, 

170,326 

Fabris P., 208 
Fernando de Bourbon, 247 
FERGIJSON A., 31 1 
FERMAT P., 170, 172 
FEUEKBACH L., 1 
FICI-ITE J., 347, 349, 366 
FII ANGIERI G., 339, 341 
Firrnian, K. J., von, 334 
FLUDD R., 158 
FONTENELLE, B. LE BOVIER DF., 

246,420 
FORGE, L. DE LA, 3,4, 5 
Fragonard H., 245 
FRANCKE A. H., 319,320 
Franklin B., 228, 341 
Frederico Guilherme 11, 349 
Frederico I da Prussia, 38 
Frederico I1 da Prussia, 234, 241, 

252,256,349 
FRISI P., 334, 338 

Galiani C., 341 
GALIANI F., 244,254, 339,341 
GALILEI G., 74, 75, 79, 98, 134, 

157, 170, 191, 206, 232, 338, 
340,401,403 

GASSENIN P., 43, 156, 157-160, 
166-168,191,260,331,332 

G E N ~ V E S I  A., 339-341 
Geulincx A., 3, 4 
Giannone P., 331-332 
Gibbon E., 232,332 
Gioia M., 334, 338 
Goethe W., 228, 319 
Goeze J. M., 327 
Gorani G.,334, 338 
Grimaldi C., 331 
Grimm F. M., 237,238,244,254 
GROTIUS U. (Huig de Groot), 191, 

192,307 
Guilherme de Orange, 91, 92 
Gundline. 320 

Hamilton W., 208 
HEGEL F. W. F., 220,229,368 
Heine H., 277,279 
HELVETIUS C. A., 226, 237, 238, 

244,251,252-254 
Henrique IV, 256 
HERBERT DE CHERBURY, 95, 158, 159 
HERDER J. G., 349 
HOBBES T., 12, 13, 15, 18, 30, 71, 

73-85,86-90,91,92,101,107, 
108,131,143,306,308 

HO~FMANN A. F., 321,323 
HOLBACH, P. H. D. DE, 224, 237, 

238,244,251,254,279 
Homero, 73,203,204,205,212 
Hondetot, madame de, 279 
Horicio Flaco, 215, 233 
HUME D., 5, 9, 71, 100, 131-147, 

148-1 52,277,279,3O9,3lO,4OO 
HUTCHESON F., 134, 306, 307- 

308,383 
HUYGENSC., 11,13,37,38,318 

, , 

LANGE, 320 
La Tour, M. Q. de, 243,279,286 
Le Breton, 237 
L m  HEBRELJ (Jehudah Abarba- 

nel), 13 
Lecouvreur A., 256 
LEEUWENHOEK, A. VAN, 38 
LEIBNIZ G. W., 1, 4, 9, 37-61, 62- 

70, 170, 222, 242, 247, 249, 
258,302,303,317,318,321, 
322,323,351, 355,359,372 

Leopoldo I da Austria, 38 
LESSINC G. E., 222, 324-327, 

328-330 
LIGNAC, abade de, 247 
LOCKE J., 11,71,91-109,110-114, 

117, 118, 128, 129, 131, 134, 
136,219, 221, 222, 238,240, 
241,242, 246, 247, 253,256, 
260,269, 270, 271, 301, 302, 
303, 304, 306, 307, 318, 332, 
338,340 

LONGO A., 230 
Luca, N. de, 341 
Lucano, 406 
Luis XV, 247 

M A ~ M ~ N ~ D E S  M., 13 
MALEBRANCHF N., 1, 3, 5-9, 10, . .  . . 

JAMES R., 244 37, 38,247,249 
JANSBNIO C. (Jansen), 161-163 MANDEVILLF., B. DE, 134, 308-309, 
JOAQUIM DE FIORE, 329 312-316,383 
Jorge I, 38, 39 M A R C ~ O ,  273 
JosC 11 da Austria, 335 Maria Teresa da Austria, 335 

MARIVAUX P. C., 246 
MARX K., 220,277,338 
Masham F., 91,92 
M ~ u n m m s  P. L., 246,256 
Mazarino G. cardeal, 156 

Kant J. J., 347 
KANT I., 44, 84, 137, 142, 145, 

146, 217, 219,221, 222, 277, 
279, 287, 307, 323, 347-396, 
397-426 

KIERKECAARD S., 328 
Knox R., 124 
KNUTZEN M., 320,323 
Konig E., 325 

LA CONDAMINE, C. M. DE, 254 
LA CHALOTAIS, L.-R., 388 
LA M'TTRIE, J. 0. DF., 236, 246, 

251-252 
LA MOTHE I.E VAYER F., 155, 156 
LA PAILLEUR, 170 
LA ROCHF, vadre, 246 

M'IER G. F., 323 
MEINECKE F., 220,230 
MENDELSSOHN M., 324 
Mert (cavaleiro), 171 
MERSENNE M., 74, 166, 170 
Meyer L., 35 
Mittner L., 319, 320, 326 
Mitton D., 171 
Molikre J. B., 283 
M01.1.~~ abade, 238 
MOLYNEUX W., 270 
Menica, 348 
MONTAIGNE, M. DE, 173, 179, 182, 

267,383 
MONTESQUIE~J C. L., nF. SECONDAT, 

222,226,232, 237, 238,261- 
264,275-276,332 

MORE H., 95 
MORF.LI.F,T A., 238, 254 
Moultou P., 279 
Mozart W. A.. 228 



~ n d i c e  de nomes XIX 

Nanteuil R., 160 
NAUDF. G., 155, 156 
NEWTON I., 37, 38, 43, 116, 117, 

118, 120, 133, 134, 219, 221, 
222, 240, 241, 242, 246, 257, 
258, 302, 303, 310, 317, 318, 
331,338,340 

NICCXE P., 161, 164 
Norris J., 303 
NOVACIANO, 273 
NOVATO, 273 

Oldfield A., 256 
ORIGENES, 273 
OSWALD J., 3 11 
Ouvrt. A., 252 

PALMIEKI V., 163 
PASCAL B., 153,156,163,164,169- 

185,186-1 90,280, 305 
Pascal E., 170 
PAULO DE TARSO, 274 
Pedro o Grande, 38 
PELAGIO, 162 
PELLIZZARI T., 334, 338 
Perego A., 230 
PCrier G., 169, 170 
PERRAUT C., 232 
PETRARCA F., 192 
PITAGORAS, 86, 329 
PI.A'~Ao, 21, 41, 59, 94, 192, 199, 

203, 205, 269, 274, 278, 369, 
370 

Plauto T. Maccio, 82 
PLOTINO LIE LICOPOI.IS, 6 
Pompadour, J. A. Poisson, madame 

de, 256 
POPE A., 256,335 
Potocki J. (conde), 247 
PRADES, abade de, 238 
P R A X ~ I A ,  273 
Preti G., 162 
PIWTAGORAS, 80 
PUFENDORF S., 317, 318 

RAYNAL F. T., 244,254 
REID T., 309, 310, 31 1 
REIMARUS H. S., 324, 325, 326 
Reuter R., 347, 348 
RICCI G., 192 
Richelieu, A.-J. cardeal de, 171 
RIVI~RE,  M. DE LA, 227 
Roannez (duque de), 171 
ROBBIO B., 334, 338 
ROBERTSON W., 232 
Robespierre M., 277,279 
Rocca J., 192 
ROUSSEAU J.-J., 84, 131, 132, 237, 

238, 241,244, 246,254,277- 
291,292-300,338, 340 

RUDIGER, 320 
RUSSELL B., 116, 124 

SAR~LIO,  273 
SablC, madame de, 171 
SACI, L. DE, 164, 173 
SAINT-CYRAN, ABADE DE (lean du 

Verger de la ~ o u r a n n e ) ,  161, 
163,164,169,172 

SAINT-LAMBERT, J. F. DE, 244 
SCIPIONE DF.' RICCI, 163 
SCHLEIERMACHER F. D. E., 369 
Schmidt C. F., 252 
Schnorr von Karolsfeld H. V., 425 
SCHULTZ F. A., 320,323, 348 
SCHUTZ Ch. G., 402 
S~NECA, 12 
SERRAO A., 163 
SHAFTESBURI, A. A. C., 111 conde, 

134, 224,244, 306-307, 308 
Shaftesbur~, A. A. C., I conde, 

91,92 
SIMIOLI G., 163 
SINGISN A., 173 
SMITH A., 310 
SMITH J., 95 
SOAVE F., 334, 338 
SOCRATES, 27,28,41, 134, 193 
Sofia Carlota da Prfissia, 302 
SOI.ARI B., 163 
SPENER P. J., 319 
SPERI.F,TTE, 320 
S P I N ~ Z A  B., 1, 4, 9, 11-31, 32-35, 

38, 51, 59, 92,222, 247, 249, 
303,317,318,332 

Spyck, van der, 11, 13 
STANYAN T., 244 

Ticito P. CornClio, 192, 199,210 
TALES DE MILETO, 134, 358,402 
TAMBURINI P., 163 
Tencin, madame de, 246 
TERTUI.IANO, 80,273 
TETENS J. N., 321,323 
THOMASIUS C. (Thomas), 317, 

318-319, 320 
TINDAL. M., 224, 301,304 
TOLAND J., 224, 301, 302-303, 

306 
TORRI L., 334,338 
TORRICELLI E., 170,403 
TSCHIRNHAUS E. W., 317-318 
Tucidides de Atenas, 73 
TURGOT A. R. J., 237,238 

URBANO VIII (Maffeo Barberini), 
163 

VALLETTA G., 331 
Vanhomrigh E., 116 
VF,NET~ P., 191 
VERRI A., 230,334,335,336 
VERRI P., 227,230, 334, 335-336 
VICO G. B., 79,153,191-209,210- 

21 6,339 
VISCONTI DE SALIC~TO G., 230 
Visscher C. J., 101 
Vit6rio Arnedeo 111 de Sabbia, 338 
VOLTAlRE F. M. (Arouet F. M.), 

205,220,221,222,224,225, 
226, 228, 232, 237, 238, 246, 
255-260,272-274,283, 332 

Vries, S. de, 13 

Warens, madame de, 277,278 
WICHCOTE B., 95 
Witt, J. de, 11, 13 
WOI.FF C., 320-323, 383 
WOI.LAS.ION W., 303 
Wryght J. M., 74 

mp ~ ~ ~ ~ ~ 6 ~ ~ 0 9 , 3 1 1  
Stuart M., 92 

QUESNAY F., 227, 237, 238 Suyreaux Madalena, 164 
QIIESNEI. P., 161, 163 
QUINTILIANO, 192 

~uyreaux Maria, 164 
SWIFT J., 115, 116, 256, 304, 335 Zedlitz von, 349 



/ 

Yndice de conceitos 

abstraqiio, 102 
atributo, 18 

belo, 392 

categoria (conceit0 puro), 364 
conhecimento humano, 11 8 
contrato social, 286 
corpo e movimento, 79 

idkia, 95, 370 
intuiqiio pura, 360 

lei moral (o dever), 379 
liberdade, 384 

modo, 19 
mhnada, 43 

"divertissement", 18 1 

"esprit de gkomktrie" e "esprit de finesse", 
177 

estado de natureza, 281 
Estado, 83 
Eu penso (apercepqiio transcendental), 365 
experihcia, 96 

fenhmeno, 367 
filosofia, 75 
filosofia e filologia, 198 
finalidade da natureza, 394 

habito, 137 
harmonia preestabelecida, 52 
historia ideal eterna, 206 

niimeno ("coisa em si"), 368 . 
percepliio, 135 
postulados da raziio pratica, 388 
principio de raziio suficiente, 57 

2 
sublime, 393 
substikcia, 16 

6 
transcendental, 359 

6 
vontade geral, 285 



DE SPINOZA 
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0 OCASIONALISMO, 

As grandes construq6es metafisicas 
do racionalismo 

"Deus esta no mundo apenas porque o mundo 
esta nele, pois Deus esta apenas em si mesmo, 
esta somente em sua imensidade. " 

Nicolas de Malebranche 

"Tudo aquilo que existe, existe em Deus, e nada 
pode existir ou ser concebido sem Deus. " 

Baruch Spinoza 

"Toda substincia e como um mundo inteiro e como 
que um espelho de Deus ou entgo de todo o uni- 
verso, que ela expressa em seu mod0 particular. 
(. . .) Desse modo, podemos dizer que o universo se 
multiplica tantas vezes quantas sgo as substiincias, 
e a gloria de Deus se multiplica por igual, gragas 
a tantas representa~6es diversas de sua obra. " 

Gottfried Wilhelm Leibniz 

"0 mundo de Spinoza e uma transpar6ncia incolor 
da divindade, ao passo que o mundo de Leibniz 
e um cristal que reflete a luz dela em uma riqueza 
de cores infinitas. " 

Ludwig Feuerbach 
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0 cartesianismo teve sucesso notavel sobretudo na Holanda e na Franqa. Ex- 
cetuando as reaqdes e oposiqdes, houve um grupo de pensadores que aprofundou 
seus aspectos metafisicos e gnosiologicos, radicalizando em particular o dualismo 
existente entre pensamento e extensso, e propondo o recurso a 
Dew como unica solu@o do problema da reciproca relaq3o das Os precursores 
duas substdncias: a vontade e o pensamento humano n3o agem do 
diretamente sobre os corpos, mas d o  ocasi6es a fim de que Deus ocasiona~ismo 
intervenha para produzir as respectivas ideias. '5 1-3 

Essa teoria, denominada "Ocasionalismo", foi preparada 
por L. de la Forge, G. de Cordemoy (ca*. 1620-1684), J. Clauberg 
(1 622-1 665), mas foi formulada por A. Geulincx (1 624-1 669) e teve a mais acurada 
elaboraqso sobretudo graqas a Malebranche (1638-1715), que soube imp6-la a 
atensso de todos. 

0 cartesianismo teve not5vel trajeto- 
ria sobretudo na Holanda, onde Descartes 
residiu algum tempo, e na Franqa, onde 
se tornou moda intelectual, provocando 
reaqoes e oposiqoes intensas. Sobre as opo- 
siqijes, falaremos mais adiante. Trataremos 
aqui do desenvolvimento experimentado 
pel0 cartesianismo por obra de um grupo 
de pensadores que aprofundaram seus aspec- 
tos metafisicos e gnosiologicos, chegando a 
resultados totalmente imprevisiveis. 

Um dos maiores problemas deixados 
sem soluqiio por Descartes foi o da possi- 
bilidade de explicar a aqio reciproca da 
res cogitans e da res extensa, da alma e 

do corpo. A pseudo-soluqiio da "glhdula 
pineal", na realidade, constituira uma fla- 
grante "retirada" para urn c6modo asylum 
ignorantiae (refugio da ignoriincia). 

Levando as premissas cartesianas a 
suas extremas conseqiihcias, alguns pen- 
sadores radicalizaram o dualismo existente 
entre "pensamento" e "extensiio", negando 
a possibilidade de que o primeiro agisse 
sobre a segunda e vice-versa, e propuseram 
o recurso a Deus como unica soluqiio para 
o problema da relaqiio reciproca entre as 
duas subst2ncias. 

A vontade e o pensamento humano 
n i o  agem diretamente sobre os corpos, mas 
constituem "ocasi6es" para que Deus inter- 
venha na produqiio dos respectivos efeitos 
nos corpos, assim como os movimentos dos 
corpos siio "causas ocasionais" para que 
Deus intervenha na produqiio das respec- 
tivas idkias. 

-- -- 

ca - 1;-se cerca ("aproxlmadamente", "em torno den)  



4 Primeira parte - O Ocasionaliscno, S P i n o r a  e Leibniz 

Essa teoria, conseqiientemente, foi 
denominada "Ocasionalismo". Preparada 
por L. de la Forge, G. de Cordemoy e J. 
Clauberg, ela foi formulada por A. Geulincx 
e teve a sua mais acurada elaboraqiio sobre- 
tudo graqas a obra de N. de Malebranche, 
que soube imp6-la a atenqiio de todos. 

2 A u t o v e s  que p v e p a v u v a r n  

o O~asionul i~rno 

0 medico Louis de la Forge, em seu 
Tratado sobre o espirito do  homem, sobre 
suas faculdades e fungoes, e sobre sua uniiio 
com o corpo (escrito em torno de 1661 e 
publicado em 1666), destaca a problema- 
ticidade das relagoes entre alma e corpo, 
ressaltando a disting5o entre "causae prin- 
cipales" e "causae occasionales", e atribui 
a Deus a verdadeira causa dos movimentos, 
bem como da uniiio entre alma e corpo. 

Gkraud de Cordemoy (1620-1684), de 
posiq6es inicialmente cartesianas, aderiu a 
seguir ao atomismo de Democrito com a 
obra Sobre a distingiio entre alma e corpo 
e m  vista de u m  esclarecimento da fisica 
(publicada em 1666), na qual, entre outras 
coisas, sustenta a tese de que n5o apenas a 
agiio da alma sobre o corpo (e vice-versa), 
mas tambtm qualquer forma de causalidade 
ativa i incompreensivel sem a intervenqiio 
divina. 

Johann Clauberg (1622-1665), em seu 
escrito Sobre a comunica~iio entre alma e 
corpo, sustenta que tal comunicagiio n5o 
depende de sua natureza, mas "tiio-somente 
da liberdade de Deus". 

Arnold Geulincx (1624-1669), como 
ja observamos, foi o primeiro a dar forma 
precisa ao  Ocasionalismo. Inicialmente, en- 
sinou em Lovaina e, depois, em Leida, onde 
se converteu ao calvinismo. Somente uma 
parte de seus escritos foi publicada quando 
ainda em vida, ao passo que o restante de 
sua produqso s6 veio A luz depois de sua 
morte, por obra de seus alunos. 

A verdade primeira e fundamental 
que se impoe, segundo Geulincx, C a da 
existgncia d o  sujeito pensante consciente. 
Ora, o sujeito tem plena conscitncia de 
tudo aquilo que faz; ao  contrario, se niio 
tem conscitncia de fazer certas agoes, isso 
prova que ele efetivamente niio as faz. Nos, 
porCm, niio temos em absoluto conscitncia 
de produzir efeitos sobre o corpo, pois igno- 
ramos completamente o mod0 e m  que eles 
se produzem; logo, isso significa que niio 
somos n6s que os produzimos. 

Somos simples "expectadores" e nso 
"atores" de tudo aquilo que acontece em 
paralelo na alma e no corpo. 

Quando a alma tem determinadas po- 
sigoes, que szo seguidas por determinados 
movimentos do corpo, e, vice-versa, quando 
ocorrem movimentos corporeos aos quais 
se seguem percepqoes da alma, as voligoes e 
os movimentos n5o s5o "causas reais", mas 
funcionam como "causas ocasionais", em 
concomitincia com as quais Deus intervim. 

S\ntecipa@es ~ i ~ n i f i c a f i ~ a s  
d e  S P i n o z a  e de Leibniz  

A alma e o corpo siio como dois re- 
16gios sincronizados, n5o por interaqiio 
reciproca, mas porque siio continuamente 
regulados por Deus. Entretanto, como al- 
guns estudiosos notaram, em alguns textos 
Geulincx niio esta distante da solugiio que 
Leibniz adotaria e tornaria celebre com sua 
doutrina da "harmonia preestabelecida", da 
quai falaremos amplamente mais adiante. 

Geulincx niio limita o seu Ocasionalis- 
mo a explicaqiio das relagoes alma-corpo, 
mas o estende a explicagiio de todas as "apa- 
rentes" intera~6es das substiincias finitas. 

Alias, ele chega a antecipar at6 mesmo 
Spinoza, formulando afirmaqoes que, de 
certa forma, levam a concluir que Deus pro- 
duz todas as nossas idCias com sua mente, e 
isso faz com que sejamos modos da propria 
mente divina, assim como tambim produz 
os corpos mediante a extensiio, fazendo com 
que os corpos sejam modos da extensiio. 

Embora de forma rapsodica, tambim 
na itica Geulincx antecipa alguns pensamen- 
tos que Spinoza tornaria famosos, sobretudo 
reduzindo a virtude razz0 e proclamando 
a aceitalso serena da vontade de Deus e da 
necessidade. 0 lema seguinte resume todo 
um programa: "ita est, ergo ita sit! " (assim 
6, portanto, assim seja). 



Capitdo primeiro - $\ metafisica do Ocasionalismo e jMalebra~che 3 

e os desenvolvimentos do Ocasio~alismo 

Tendo nascido em Paris em 1638, Nicolas Malebranche entrou em 1660 
na Congregaqao dos Padres do Oratorio, onde estudou sobretudo a Escritura e 
o agostinismo, e em 1664 tornou-se sacerdote. No mesmo ano 
iniciou a leitura sistematica de Descartes, que marcou de mod0 A vida decisivo seu pensamento e sua produ@o filosofica: A busca da os textos 
verdade (1674-1675), o Tratado da natureza e da g r a p  (1680), o m,isimpomntes 
Tratado de moral (1 684), As conversa~cles sobre metafijica (1 688). , g 1 
Morreu em 171 5. 

Segundo Malebranche, as funq6es da alma se reduzem ao pensar e ao querer, 
e n o  corpo n2o ha mais que extensso. Ora, os corpos na"o agem sobre as almas (e 
vice-versa), assim como os corpos na"o interagem um sobre o outro, e isso acontece 
porque a alma, separada de todas as outras coisas, tem uma unia"o direta e imediata 
com Deus e, portanto, conhece todas as coisas g r a p s  a visa0 de  Deus, ao passo 
que conhece a si propria mediante u m  sentimento interior. Estamos, portanto, 
seguros da exist6ncia dos corpos pela "reve1ac;a"o" que deles temos p o r  parte de 
Deus: e o proprio Deus que produz na alma humana os diversos 
sentimentos que a tocam por ocasiao das mudanqas corporeas, e A ,,isso 
todas as atividades da alma que parecem causar efeitos sobre o das coisas 
corpo na realidade s%o causas ocasionais, que agem unicamente em Deus 
pela eficacia da vontade de Deus. e o principio 

Deus e conhecido p o r  si mesmo: a proposiq20 "existe um "tudo estd 
Deus" e tao certa quanto a proposiqao "penso, logo existo". em Deus" 
Alem disso, sendo infinito, Deus contem tudo em sir compreende ' 5 2-6 
e transcende a propria obra. Justamente porque e tudo em sua 
imensidao, ele pode ser tudo em tudo, n o  sentido de que cada coisa esta presente 
na imensidade divina. Deus e: sua extendo e dura@o estao inteiras em todos os 
momentos que passam na eternidade dele. 

Malebranche operou um deslocamento de baricentro na especulaqao em 
relaqao a Descartes: este orientava-se aos problemas do  conhecimento e a meto- 
dologia da cigncia, enquanto Malebranche constroi um sistema 
acentuadamente teoc6ntrico e sustentado por fortes motivaq6es ConstrugSo 
de carater metafisico e religiose. Nessa construgao ele antecipa de um sistema 
em muitos casos algumas ideias que se encontrarao nas grandes teoc@ntrico 

construq6es metafisicas de Spinoza e de Leibniz; mas apresenta ' 5 
tambem impressionantes analogias em relaqiio ao empirismo de 
Berkeley e ao de Hume (por exemplo, sobre a na"o experienciabilidade do principio 
de causa-efeito). 

1 Vida e obras Padres do Oratorio, em 1660. Estudou a 

de jMalebrc\ncC\e Escritura e o agostinismo e, em 1664, or- 
denou-se sacerdote. 

No mesmo ano de sua ordenaqiio, leu o 
Nicolas de Malebranche nasceu em Tratado do homem, obra postuma de Des- 

Paris, em 1638, de familia muito numerosa cartes (publicada por L. de la Forge), dela 
(teve onze irmiios). Depois de ter estudado recebendo tal impact0 que decidiu dedicar-se 
no Collkge de la Marche e na Sorbonne, durante alguns anos ao estudo sistemiitico 
entrou para a congrega~iio religiosa dos do cartesianismo. 



Primeira par& - O Ososionalismo, Spinozo e Leibniz 

No Tratado, Malebranche considerou 
extremamente reveladora a clara distingzo 
feita por Descartes entre alma e corpo: ii 
primeira eram atribuidos o intelecto puro 
e a vontade pura, ao passo que todas as 
outras fung6es fisicas e psicofisicas eram 
atribuidas ao corpo e explicadas de forma 
mecanicista. 

Em 167411675, Malebranche publicou 
A busca da verdade, obra dedicada ao corre- 
to mCtodo de pesquisa. Em 1680, publicou o 
Tratado da natureza e da graCa. E,  em 1684, 
o Tratado de moral. Suas Conversap5es so- 
bre a metafisica, de 1688, constituem a mais 
clara exposig5o resumida do pensamento 
malebranchiano. 

0 filosofo morreu em 1715. 
0 s  escritos de Malebranche suscitaram 

muito interesse e tambCm pokmicas vivazes. 
Um adversario particularmente duro de 
suas idCias foi sobretudo A. Arnauld, que 
denunciou sua doutrina sobre a graga como 
n5o estando em conformidade com os ensi- 
namentos da Igreja, e conseguiu fazer com 
que o Tratado da natureza e da graCa fosse 
condenado oficialmente. 

2 P\ contrcrposi+o 

e n t r e  " v e s  cogi tansN 

e "vex e ~ t e n s c r "  

Quando Malebranche leu o Tratado do 
homem, de Descartes, suas convicgoes religio- 
sas ja estavam consolidadas, bem como ja 
estavam plenamente arraigados em seu es- 
pirito o platonismo agostiniano e a doutrina 
agostiniana da verdade. Sua avers50 pel0 
aristotelismo e pela Escolistica aristotelizan- 
te ja datavam do tempo de sua formag50 no 
colCgio de La Marche e dos estudos teologi- 
cos que realizara na Sorbonne. 

Como sabemos, Plotino e Agostinho ja 
concebiam as relagoes entre alma e corpo de 
modo totalmente diferente de Aristoteles e 
da tradig5o nele inspirada, chegando a algu- 
mas conclus6es de sabor dualista. Assim, era 
natural que o encontro com o espiritualismo 
cartesiano entusiasmasse tanto Malebranche. 
A doutrina aristotClica da alma como "for- 
ma" e "entelCquian do corpo devia pare- 
cer-lhe como nada mais que um residuo do 
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paganismo, inoportunamente mantido pelos 
escolasticos. JA a contraposiqiio dualista 
cartesiana entre res cogitans e res extensa 
devia parecer-lhe muito oportuna e em 
perfeita concordiincia com o espiritualismo 
cristiio. Niio existe urna alma "vegetativa", 
assim como niio existe urna alma "senso- 
rial", porque as funqhes da alma se reduzem 
ao pensar e ao querer, niio havendo mais 
nada no corpo alCm da extensiio (com suas 
determinaqhes). Alias, nesse ponto Male- 
branche vai at6 alim de Descartes: ele niio 
nega aos corpos somente as "qualidades 
ocultas" (que lhes haviam sido atribuidas 
no passado e que a nova ciencia j i i  excluira 
definitivamente), mas tambCm lhes nega a 
a@o mecdnica do choque. 

0 s  corpos n2o agem sobre as almas (ou 
vice-versa), da mesma forma n2o interagem 
uns sobre os outros. 

$ O co&eciwento d a  vevdade 

Mas, entiio, como se explica o conheci- 
mento e como C possivel alcanqar a verdade? 
Cada alma permanece isolada tanto a) das 
outras almas como b) do mundo fisico. 
Como se pode sair desse isolamento, que 
parece verdadeiramente absoluto? 

A soluqiio de Malebranche se inspira 
em Agostinho (que, por seu turno, se inspi- 
rava no neoplatonismo, embora com urna 
sCrie de mudanqas e reformas): a alma, que 
esth separada de todas as outras coisas, 
tem uni2o direta e imediata corn Deus e, 
portanto, conhece todas as coisas atrave's 
da vis2o e m  Deus. 

De Descartes, Malebranche extrai a 
convicqiio de que aquilo que nos conhe- 
cemos C so a "idtia" (conteudo mental). 
Mas, ao mesmo tempo, da a tal idtia urna 
densidade ontologica inteiramente ausente 
em Descartes e que extrai precisamente do 
exemplarismo metafisico plat8nico-agosti- 
niano. 

Nos so conhecemos "idCias" porque so 
elas siio visiveis a nossa mente em si mesmas, 
ao passo que os "objetos" que elas repre- 
sentam permanecem invisiveis ao espirito, 
"porque niio podem agir sobre ele nem se 
apresentar a ele". Todas as coisas que vemos 
siio idiias e apenas idCias. 

Carece de validade a objeqiio de que 
nos sentimos os corpos resistirem, golpea- 
rem, fazerem press20 e coisas semelhantes, 

pois, com efeito, resist&cia, golpe, press20 
etc., nada mais siio que "impresshes" e 
"idiias". 

Mas de onde derivam as idCias em nos? 
De que mod0 Malebranche chega 6 soluqiio 
extrema da visiio das idCias em Deus? 

Nosso filosofo procede por exclusiio 
sistematica de todas as soluqhes que logica- 
mente siio dadas como possiveis, de mod0 
a deixar espaqo unicamente para a sua. Em 
particular, ele enfatiza o que segue. 

a )  As idCias niio ~ o d e m  derivar do 
mod0 como os peripatCt:cos e os escol6sticos 
entendiam, ou seja, atravCs do complexo 
jogo das "espkcies impressas" e das "espC- 
cies expressas", do "intelecto paciente" e do 
"intelecto agente" (Malebranche se refere a 
urna interpretaqiio jh totalmente desgastada 
dessas doutrinas, que se apresentavam qua- 
se totalmente desfiguradas em relaqiio as 
doutrinas originais, sendo-lhe assim muito 
facil exclui-las). 

b) As idCias niio podem tambCm deri- 
var da pothcia da alma, porque, se a alma 
possuisse tal poder, seria criadora de reali- 
dades espirituais (corno siio precisamente as 
idiias), o que C inadmissivel, porque C contra 
toda a evidsncia. 

c )  TambCm a soluqiio inatista deve ser 
rejeitada, porque faz da alma o receptaculo 
de urna quantidade infinita de idtias, contra 
toda ~lausibilidade. 

21 Do mesmo modo. n io  se   ode dizer 
(com krnauld) que a alka podeLextrair as 
idCias do mundo corporeo, enquanto con- 
tCm suas perfeiqhes por excekncia, porque 
nesse caso, por analogia, teriamos de defen- 
der o mesmo para todo o resto, dado que a 
alma pode conhecer todo o real; assim, por 
conseqiihcia, teriamos de concluir que a 
alma contCm as perfeiqhes de todo o real (o  
que, obviamente, C insustentavel). 

4 A visAo das coisas em D e ~ s  

So nos resta entiio concluir que nos 
conhecemos todas as coisas em Deus. Todas 
as idCias estiio na mente de Deus (o mundo 
das idCias) e nossas almas (que siio espiritos) 
estiio unidas a Deus, que 6 como que "o 
lugar dos espiritos". 

0 que, bem entendido, nHo significa 
que nos conheqamos a Deus em sua esstncia 
absoluta, mas implica somente que aquilo 
que nos conhecemos C em Deus que o co- 
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nhecemos, at6 sem conhecer a Deus em sua 
totalidade e perfeiqio. 

E a citncia? N i o  estaria ela, desse 
modo, perdendo todo o seu fundamento 
objetivo? 

Pelo contrario, responde Malebranche. 
Em ultima analise, a ciincia i at6 benefi- 
ciada pela nova metafisica. Com efeito, ela 
estuda as relaqdes e os nexos matematicos 
que ligam os fen6menos. E tais nexos entre 
os fen6menos s i o  os nexos entre as idiias, 
nada mais refletindo senio a regularidade 
perfeita com que as idtias se vinculam entre 
si. Assim, ao  invis de captar nexos entre 
impossiveis aqdes e interaq6es existentes 
entre as coisas, a citncia captara os nexos 
entre as idkias na visio de Deus. 

5 As relac6es 

entre aIma e corpo 

e o conhecimento 

que a alma tem de si mesma 

Como ja dissemos, Malebranche n i o  
apenas rejeita a concepqiio tradicional da alma 
como forma do corpo, mas leva o dualism0 
cartesiano at6 as extremas conseqiii2ncias. 
N i o  ha uniiio metafisica entre alma e corpo 
e, portanto, niio ha aqio reciproca. A alma 
pensa seu corpo, mas esta intimamente unida 
a Deus. Todas as atividades da alma que nos 
parecem causar efeitos sobre o corpo S ~ O ,  na 
realidade, causas ocasionais, que agem tao- 
somente pela eficacia da vontade de Deus. 

E o mesmo pode-se dizer sobre as su- 
postas "aq6es" do corpo sobre a alma. 

Malebranche escreve: "Nio  ha nenhu- 
ma relaqio entre um espirito e um corpo. E 
digo mais: n i o  ha nenhuma relaqio entre um 
corpo e outro corpo, nem entre um espirito e 
outro espirito. Nenhuma criatura, portanto, 
pode agir sobre outra em virtude de uma 
eficacia que lhe seja propria [...I. N i o  me 
pergunteis por que Deus quer unir espiritos 
a corpos. Este t um fato constante, mas as 
principais razdes dele nunca foram at6 agora 
conhecidas pela filosofia". 

Resta ainda a destacar um ponto muito 
interessante. 

Segundo Malebranche, nos estamos 
de posse de um conhecimento dos corpos 
que e mais perfeito do que o conhecimento 
que temos da natureza de nossa alma. Com 

efeito, i em Deus que conhecemos as ver- 
dades eternas e a extensgo inteligivel (que i 
o arquitipo do mundo fisico) e, portanto, 
estamos em condiqdes de dai deduzir a priori 
uma sirie de conhecimentos fisicos. Da alma, 
ao  contrario, niio temos um conhecimento 
atrave's de sua ide'ia em Deus, mas somente 
atravts de um "sentimento interior". 

Ora, o sentimento interior nos diz: 
a) que existimos, b) que pensamos, c) que 
queremos, d) que experimentamos uma 
serie de sensaqdes. Mas n i o  nos revela a 
natureza metafisica de nosso espirito. Para 
nos conhecermos em nossa essincia, nos 
deveriamos ver o arquitipo do ser espiritual 
e descobrir todas as relaqdes que dele deri- 
vam, assim como conhecemos o arquitipo 
da extensio inteligivel, do qua1 deduzimos 
todas as relaqdes que dele derivam. Mas n i o  
6 assim que acontece. 

Sio claras as razdes pelas quais Ma- 
lebranche assume essas posiqdes. Se tivis- 
semos a idiia ou o arquitipo da natureza 
dos seres espirituais, nos estariamos em 
condiqoes de deduzir todos os seus aconte- 
cimentos e de construir uma espicie de geo- 
metria espiritual capaz de nos fazer conhecer 
tudo, inclusive o futuro e at t  a totalidade 
das experihcias psicologicas, a priori, em 
todos os sentidos. 

Entretanto, a conscihcia que temos de 
nos mesmos nos mostra somente uma parte 
minima do nosso ser. 

Nos conhecemos, portanto, os corpos 
atraves das idkias (em Deus) e as almas 
atrave's do sentimento. 

E como conhecemos Deus? 
Nos conhecemos Deus por si mesmo. 

A proposiqio "existe um Deus" C t i o  certa 
quanto esta outra proposiqio: "penso, logo 
existo". Malebranche retoma o argumento 
ontologico, baseando-se particularmente no 
atributo da infinitude. 

Mas n i o  t o caso de insistir nesse pon- 
to, tratando-se de varjaqdes sobre temas que 
ja conhecemos bem. E assim que Malebran- 
che resume o seu argumento: "Se pensamos 
Deus, entio ele deve existir." 

Entretanto, gostariamos de recordar al- 
guns pensamentos malebranchianos sobre a 
relaqio entre Deus infinito e o mundo finito. 



Se Deus C infinito, Deus conte'm tudo em si. 
0 s  neoplatbnicos ja diziam que n i o  existe 
alma no mundo, mas o mundo na alma; e, 
por seu turno, a alma existe nas hipostases 
superiores, e tudo esta em Deus. 

Malebranche repete algo de analogo, 
mas ampliando ainda o pensamento neopla- 
tbnico. A realidade de Deus n i o  esta apenas 
em todo o universo, mas tambe'm ale'm dele, 
porque Deus n i o  esta abrangido na propria 
obra, e sim a abrange e a transcende. Exa- 
tamente porque C tudo em sua imensidade, 
ele pode ser tudo em tudo. E seu ser tudo 
em tudo niio significa mais que a presenqa 
de todas as coisas em sua imensidade. 

0 s  estudiosos destacaram bem o des- 
locamento do epicentro da especula@o que 
Malebranche realizou em relaqio a Descar- 
tes: este se orientava na direqiio dos proble- 
mas do conhecimento e da metodologia da 
cicncia, ao  passo que Malebranche constroi 
um sistema acentuadamente teochtrico, 
sustentado por fortes motivaqties de carater 
metafisico e religioso. 

Frontispicio de uma ed i~do  setecentista da obra 
A busca da verdade, de Nicolas Malebranche. 

Tal texto k dedicado no prohlema 
de qua1 seja o mktodo correto da pesquisa, 

apto a permitir a descoberta da uerdade. 

Nessa construqiio, em muitos casos, 
ele antecipa algumas idCias que, embora 
com base em pressupostos diferentes e com 
finalidades diferentes, encontraremos nas 
grandes construqoes metafisicas racionalis- 
tas de Spinoza e Leibniz. 

Mas ele tambkm apresenta algumas 
analogias importantes em relaq5o ao em- 
pirismo de Berkeley, embora em uma otica 
diversa e ao lado de grandes diferenqas. 

Entretanto, certas analogias impensa- 
veis, que s6 recentemente a historiografia 
filosofica percebeu, levam diretamente a 
Hume. Este destacou que Malebranche 
tem import2ncia na hist6ria do pensamento 
franc&, mas n i o  fora da Franqa. Na reali- 
dade, isso C uma espCcie de desculpa n i o  
pedida. Com efeito, certas analises sobre 
a niio experimentabilidade do principio de 
causa-efeito e certos exemplos que ilustram 
tal idCia retornam igualmente nas obras de 
Hume, repropostos com bases inteiramente 
diversas (ou seja, em bases empirico-ceti- 
cizantes). Mas nem por isso tais tangentes 
revelam-se menos significativas. Essas analo- 
gias so poderio ser compreendidas quando 
falarmos de Hume. 

Tudo isso basta para garantir a Ma- 
lebranche um lugar bem determinado na 
historia do pensamento ocidental. 

T O M E  P R E M I E A .  

A P A R I S ,  
Chez D u R A N D , rue du Foin, la premiere 

pone cochere en entrant par la NC 
Saint Jacques, au Griffon. 

M. DCC. L X I I .  

Avtc Approbation O Privilige Cu Roi. 
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0 Deus estcibeleceu as leis 
que regulam as rela@es 
entre alma e corpo 

f l  mois cloro exposi@o gsrol do penso- 
msnto ds Nicolos Malebroncha encontro-ss 
nos Conversasdes sobre a metafisica e sobre 
a religido (7688), obro em Formo de di61ogo 
Filosofico entrs dois parsonogans: Teodoro, 
que expbe as tsses ds Molebronche, e Rris- 
to, qua oos poucos Formulo os objsgbss. 

No possogem o seguir Tsodoro sustento 
o teorio dos cousos ocosionois, segundo o 
quo1 tochs os otividodes do olmo que po- 
rscern cousor efsitos sobre o corpo s todos 
as "o@es" do corpo sobre o almo sBo, no 
rsolidods, causas ocasionais, ogentss unico- 
mente pelo eficdcia da vontade de Deus. 

Deus t, portonto, o unico verdodeiro cou- 
so aficiente do ocordo entre os movimentos 
do corpo s os idtios do olmo. 

TEODORO - Portanto, Aristo, ndo  odei is 
por v6s memo mover o broso, mudar d& lugar, 
de posisdo, de hdbito, fazer aos hornens bem 
ou rnal, p6r no universo a menor rnudanp. 
Estais no mundo sem nenhum poder, irnovel 
como um rochedo, estljpido, por assim dizer, 
como um pedaso de pau. Que vossa alma 
esteja unida a vosso corpo t60 estreitarnente 
como vos agradar, que para isso estejais ern 
contato corn todos os que vos circundam, que 
vantagem tirareis desta unido imagindria? Como 
fareis para mover ainda que apenas a ponta 
do dedo ou para pronunciar um monossilabo? 
Ai de mim, se Deus ndo vier ern auxilio fareis 
apenas esforsos vbos, concebereis apenas de- 
sejos impotentes: corn efeito, refleti um pouco, 
sabeis o que & precis0 fazer para pronunciar o 
nome de vosso melhor amigo, para dobrar ou 
estender o dedo de que mais fazeis uso? [ . . . I  
Portanto, opesar da unido da alma e do corpo, 
como vos agrador imogind-la, @is qua estals 
morto e sem movimento, se Deus n6o quiser 
p6r de acordo seu querer corn o vosso, seu 
querer sempre eficaz com o vosso sempre im- 
potents. Eis, caro Rristo, a solug60 do mistbrio. 

lsso porque as criaturas est6o imediatamente 
unidas apenas a Deus, e dependem essential 
e diretamente apenas deb; corno todas das 
sdo igualmente impotentes, ndo dependem 
de rnodo algum mutuamsnte umas das outras. 
Pode-se dizer, sim, que elas estdo unidas entre 
si e que dependem umas das outras; concordo, 
mas corn a condisdo de que sa entenda que 
isso acontece apenas como consequhncia 
das vontades imut6veis e sempre eficazes do 
criador, apenas como consequhncia das leis 
gerais que Deus estabeleceu e pelas quais ale 
rege o curso ordin6rio de sua providhncia. Deus 
quis qua meu braso se mova no instante qua 
eu proprio quero. (Suponho as condi@es ne- 
cess6rias). Sua vontade & eficaz e imutdvel; eis 
de onde me vem todo podar e toda faculdade. 
€Is quis que eu tivesse certas sensas6es, certas 
emo~des quando em meu c&rsbro existissem 
certas pegadas, certas sacudidelas. Ele quis, 
em uma palavra, e quer incessantemente, que 
as rnodalidades da alma e do corpo fossern 
reciprocas: eis a unido e a dependhncia natural 
das duos partes das quais somos cornpostos: 
ndo & mais que a rnljtua reciprocidade de nos- 
sas rnodalidades apoiada sobre o fundamento 
inabal6vel dos decretos divinos; decretos que, 
por sua sfic6cia, me comunicam o poder que 
tenho sobra meu corpo e por ele sobre algum 
outro; decretos que por sua imutabilidade me 
unem QO meu corpo s por meio dele a rneus 
amigos, a meus bans, a tudo aquilo que me 
circunda. Deus interligou todas as suas obras, 
n6o por ter produzido entidades de ligasdo; 
ele as subordinou umas 6s outras sem revesti- 
las de qualidodes eficazes. Vds pretensbes 
do orgulho humano, produ@es quim6ricas da 
ignor8ncia dos filosofos! Ocorre que, atingidos 
sensivelmente pela presensa dos corpos, to- 
cados interiormente pel0 sentimento de seus 
proprios esforsos, ndo reconheceram o asdo 
invisivel do criador, a uniformidade de sua 
conduta, a fecunclidade de suas leis, a eftcdcia 
sempre atual de suas vontades, a sabedoria 
infinita de sua providhncia ordindria. Portanto, 
n6o continueis dizendo, rneu caro Rristo, eu 
vos peso, que vossa alma est6 unida ao vosso 
corpo rnais estreitarnente do que a qualqusr 
outra coisa; corn efe~to, el0 estd imediatamente 
unida apenas a Deus, pois os decretos divinos 
sdo os vinculos indissolirveis de todas as par- 
tes do universo e a conexdo rnaravilhosa da 
subordinasdo ds todas as causas. 



a metaf is ica  do monismo 

e do imanentismo pante i s ta  

Benedito Spinoza (Baruch d1EspiAoza) nasceu em Amsterdam em 1632, de 
uma familia de hebreus espanhois que se refugiaram na Holanda para escapar 
das persegui~des da Inquisi@o. Aprendeu o hebraico, leu a fundo a Biblia e o 
Talmude, estudou latim e ciencias, e em 1656 tornou evidente 
a inconciliabilidade de seu pensamento com o credo da religiao ,,ids escritos 
hebraica: Spinoza foi excomungado e expulso da Sinagoga, e foi , , 
abandonado por amigos hebreus e parentes. Transferiu-se para 
diversas aldeias, onde comp6s suas obras mais importantes: 0 
tratado sobre a emenda do intelecto (1661, deixado incompleto), a kica (a obra 
de toda a sua vida, publicada postumamente em 1677), 0 s  principios da filosofia 
de R. Descartes (publicados em 1663 com um aphdice de Pensamentos metafi- 
sicos), o Tratado teologico-politico (publicado anonimamente em 1670). A partir 
de 1670 estabeleceu-se em Haia, onde entrou em relaqao com o pintor van der 
Spyck, com o matematico Huygens e com o politico Jan de Witt. Em 1673 recusou 
uma catedra universitaria em Heidelberg, que Ihe fora oferecida pelo Eleitor do 
Palatinado. Morreu de tuberculose em 1677. 

Como meta suprema do itinerario filosofico, Spinoza pre- 
gou a visao das coisas sub specie aeternitatis, que e uma visa0 A finalidade 
capaz de libertar das paixdes e de dar um estado superior de paz da filosofia 
e de tranquilidade. Eis por que o interesse de Spinoza e sobretu- Spinoziana 

do de carster ktico, enauanto o de Descartes era essencialmente " 
gnosiologico. 

As etapas f~ndavnentais 
da vida 

Benedito Spinoza (Baruch d'Espiiioza) 
nasceu em Amsterdam no ano de 1632 (o 
mesmo ano em que nasceu Locke), de fami- 
lia abastada de judeus espanh6is (forqados a 
se converter, mas que secretamente se man- 
tiveram fiiis h sua antiga religiiio), que se 
haviam refugiado na Holanda para escapar 
hs perseguiq6es da Inquisiqiio em Portugal. 

(Recordemos que os judeus e os mouros 
obrigados a se converter, na Espanha, eram 
chamados com o termo depreciativo de 
"marranos".). Na escola da comunidade 
judaica de Amsterdam, Spinoza aprendeu 
o hebraico e estudou a fundo a Biblia e o 
Talmude. 

Entre 1652 e 1656, freqiientou a es- 
cola de Francisco van den Enden (que era 
um douto de formaqCio catblica, mas que se 
havia tornado livre-pensador), onde estudou 
latim e ciCncias. 0 conhecimento do latim 
abriu para Spinoza o mundo dos cl6ssicos 
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(entre os quais Cicero e Sheca) e deu-lhe 
acesso aos autores renascentistas e aos filo- 
sofos modernos, especialmente Descartes, 
Bacon e Hobbes. 

A medida que o pensamento de Spi- 
noza ia se delineando, revelava-se sempre 
mais clara a sua irreconciliabilidade com o 
credo da religiiio judaica. Conseqiientemen- 
te, comeqaram tambkm os confrontos com 
os teologos e os doutores da Sinagoga. 0 s  
atritos tornaram-se bastante fortes, porque 
Spinoza logo havia atraido a atenqiio sobre 
si em virtude de seus destacados dotes in- 
telectuais, e os dirigentes da comunidade 
judaica teriam desejado que ele se tornasse 
rabino. Mas Spinoza mostrou-se irremovivel 
em suas posiqGes, sobretudo depois da morte 
do pai (ocorrida em 1654), tanto que um 
fanatic0 tentou at6 mati-lo. Spinoza salvou- 
se apenas por sua presteza de reflexos e sua 

agilidade (mas guardou, como lembranqa, 
o manto cortado pela punhalada). 

0 ano de 1656 assinalou dramatica 
e decisiva reviravolta: Spinoza foi exco- 
mungado e banido da Sinagoga. 0 s  amigos 
judeus e os parentes o abandonaram. A irmii 
contestou-lhe at6 mesmo o direito a heranqa 
paterna. (Ele entrou com um process0 para 
resolver a quest50 e venceu; depois, porCm, 
recusou tudo, porque pretendera lutar s6 
pela defesa de um direito enquanto tal e niio 
pelos beneficios que dele derivariam.) 

Depois da excomunhiio, Spinoza refu- 
giou-se em uma aldeia nas proximidades de 
Amsterdam, onde escreveu uma Apologia, 
ou seja, uma defesa de suas posiqGes, escrito 
que niio chegou at6 n6s. Em seguida, foi para 
Rijnsburg (nas proximidades de Leiden) e 
dai para Voorburg (perto de Haia), sempre 
em quartos de aluguel. Em 1670, em Haia, 

'tor 
rm 
mi. 

enedito Spinoza 
/ I  632- 1677) 

da'mais radical 
ula@o moderna 
smo imanentista 

e pantekta. 
autor anhnimo. 
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o pintor Van der Spyck hospedou-o em sua 
casa. 

Como e de que vivia Spinoza? Ele 
aprendera a cortar vidros oticos. E os pro- 
ventos que ganhava com esse trabalho co- 
briam grande parte de suas necessidades. 
Devido ao nivel de vida modesto que manti- 
nha (0s unicos luxos que se concedia eram os 
livros), tinha necessidade de pouco. Amigos 
e admiradores ricos e poderosos chegaram 
a oferecer-lhe grandes doag6es, mas ele as 
recusou ou entio, como no caso de urna 
renda que Ihe foi oferecida por S. de Vries, 
aceitou-a, mas reduziu drasticamente seu 
valor, com base no pouco de que necessitava 
para sua vida frugal. 

A excomunhio da Sinagoga, que com- 
portava consequincias sociais e juridicas 
notheis, isolou-o totalmente dos judeus, 
mas n5o o isolou dos cristios (a cuja fC, no 
entanto, ele n i o  aderiu). Com efeito, foi 
acolhido em circulos de cristiios abertos e 
favoriveis a tolerincia religiosa. Conheceu 
homens poderosos, como os irmios de Witt 
(que lideravam o partido democratico), de 
cuja protegio desfrutou, e cientistas como 
Huygens, alCm de manter correspondincia 
com homens doutos e renomados. 

Em 1673, o Eleitor do Palatinado ofe- 
receu-lhe urna citedra universitaria em Hei- 
delberg, mas ele recusou, cortis mas fir- 
memente, temendo que a aceitagiio de urna 
posigiio oficial como a de professor univer- 
sithrio pudesse limitar sua liberdade de 
pensamento. 

Contudo, se n io  chegou a ensinar ofi- 
cialmente de urna catedra, mantinha, porem, 
amigos e admiradores com os quais podia 
falar de filosofia e discutir seus escritos. 

Morreu em 1677, de tuberculose, com 
apenas 44 anos. 

2, 0 sentido 

da filosofia spinoziana 

em sMas obvas maioves 

0 primeiro trabalho escrito por Spi- 
noza foi o Breve tratado sobre Deus, sobre 
o homem e sua felicidade, elaborado talvez 
em torno de 1660. Esse escrito, porCm, 
permaneceu inCdito, sendo descoberto e 
publicado somente no skulo passado. 0 

Tratado sobre a emenda do  intelecto C de 
1661. Sua obra-prima C a Ethica, iniciada 
em torno de 1661 (que constituiu o traba- 
lho de toda a vida do filosofo) e publicada 
postumamente em 1677, juntamente com 
o Tratado sobre a emenda do  intelecto, um 
Tratado politico e as Cartas. 

A unica obra publicada com o proprio 
nome por Spinoza foi urna exposigio em 
forma geomCtrica dos Principios de filosofia 
de Descartes, i qua1 foram agregados Pen- 
samentos metafisicos. 

Ja o Tratado teologico-politico, que 
suscitou grande celeuma e acesas polimicas, 
foi publicado anonimamente (em 1670) e 
com falsa indicagio do local de impressio. 

A cultura de Spinoza era notiivel e as 
fontes de sua inspiragio muito variadas: a 
filosofia tardio-antiga, a Escolistica (espe- 
cialmente a judaica medieval de Maim6nides 
e de Avicebron, (a Escolhstica dos sCculos 
XVI-XVII, o pensamento renascentista 
(Giordano Bruno e Leio Hebreu) e, entre os 
modernos, sobretudo Descartes e Hobbes. 
Mas essas fontes foram fundidas em urna 
poderosa e nova sintese, que assinala urna 
das etapas mais significativas do pensamento 
ocidental moderno. 

0 s  antigos gregos consideravam a 
coerincia entre a doutrina e a vida de um 
fil6sofo como a mais significativa prova 
de credibilidade de urna mensagem espiri- 
tual. E os filosofos gregos deram os mais 
admiraveis exemplos dessa coertncia. Ora, 
Spinoza alcangou plenamente o paradigma 
dos antigos: sua metafisica esth em perfeita 
consonincia com sua vida (em muitos as- 
pectos, como teremos oportunidade de ver 
mais adiante, ele pode ser considerado como 
est6ico moderno). 

Como veremos, ele pregou como meta 
suprema d o  itinerario filosofico a visiio das 
coisas sub specie aeternitatis, que C urna 
visiio capaz de libertar o homem das pai- 
x6es e dar-lhe um estado superior de paz 
e tranquilidade. E, como nos dizem unani- 
memente os contemporineos de Spinoza, a 
paz, a tranquilidade e a serenidade foram a 
marca de toda a sua existincia. 

0 proprio selo que escolheu para lacrar 
os papiis de sua correspondincia C significa- 
tivo: urna rosa, tendo acima a palavra caute, 
da mesma forma como o sentido de sua filo- 
Sofia, como veremos, esta na compreensio 
pura e distanciada do entender, despojado 
de toda perturbagio e de toda paixio. 
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- II. A concepc&o de Deus 

como eixo fundamental 

do pensamento spinoziano 

A obra-prima de Spinoza, a Ethica ordine geometric0 de- 
A ordem monstrata, tem um andamento expositivo decalcado sobre o dos 
geometrica Elementos de Euclides, escandido segundo definiqbes, axiomas, 
na ex osigso proposiqbes, demonstraqdes, escolios (ou elucidag3es). As relaqdes P da " tica" que explicam a realidade, com efeito, sao a expressao de uma 
spinoziana necessidade racional absoluta: posto Deus (ou a substdncia), tudo 
- 3  7 "procede" e so pode proceder rigorosamente como em geometria. 

0 fundamento de todo o sistema spinoziano e constituido pela nova con- 
cepqao da "substdncia". Tudo aquilo que e, dizia Aristoteles, ou e substdncia ou 
e afecqao da substdncia; e Spinoza repete o mesmo quando diz: "Na natureza 

nada se da alem da substdncia e de suas afecqdes". Todavia, en- 
A "subst;incia", quanto para a metafisica antiga as substdncias s3o multiplas e 
ou seja, hierarquicamente ordenadas, e para o proprio Descartes existe 
Deus, estd uma multiplicidade de substdncias, Spinoza prossegue sobre esta 
no fundamento linha, dela tirando conseqiiencias extremas: existe urna so subs- 
do sistema tdncia, originaria e autofundada, causa de si mesma (causa sui), 
spinoziano que e justamente Deus. As substdncias derivadas de Descartes, a 
- -32 res cogitans e a res extensa em geral, em Spinoza tornam-se dois 

dos atributos infinitos da substdncia, enquanto os pensamentos 
singulares e as coisas singulares extensas e todas as manifestaqaes empiricas tor- 
nam-se afecqdes da substdncia, tornam-se modos. 

Deus e, portanto, um ser absolutamente infinito, urna substdncia constituida 
por urna infinidade de atributos, cada um dos quais exprime urna essencia eterna 
e infinita. Essa substdncia-Deus e livre unicamente no sentido de que existe e age 
por necessidade de sua natureza, e e eterna, porque sua ess6ncia implica necessa- 
riamente sua existencia. Deus e justamente a unica substincia existente, e causa 
imanente e, portanto, e inseparavel das coisas que dele procedem, e a necessidade 
absoluta de ser, totalmente impessoal. 

A substdncia (Deus) manifesta a propria ess6ncia em infinitas formas: os 
atributos, que, eternos e imutaveis e de igual dignidade, exprimem cada um a 

infinitude da substdncia divina, e devem ser concebidos "por si", 
mas nao como entidades separadas. 0 s  modos s20, ao contrario, 

Os as afecqbes da substdncia, estao na substdncia e apenas median- 
' s  te a substdncia podem ser concebidos; os modos seguem-se aos -- 3 3-4 atributos, sao suas determinaqdes, e entre os atributos (por sua 

natureza infinitos) e os modos finitos existem os modos infinitos 
(por exemplo, o intelecto infinito e a vontade infinita d o  modos infinitos do atri- 
but0 do pensamento). Ora, o infinito gera apenas o infinito, enquanto o finito, 
por sua vez, pode ser determinado unicamente por um atributo "afecto" por urna 
modificaqao finita e tem urna existencia determinada; mas Spinoza deixa inexpli- 
cad0 como no dmbito da substdncia divina infinita tenha nascido algo finito, e 
esta e a aporia maxima do sistema spinoziano. 

Deus e, portanto, a substdncia com seus (infinitos) atributos. 0 mundo, ao 
contrario, e dado por todos os modos, infinitos e finitos. E urna vez que os modos 
nao existem sem os atributos, entao tudo e necessariamente determinado pela 



Capitulo segundo - Spinoza: a metafisica do monismo e do irnanentismo panteista 15 

natureza de Deus, e na"o existe nada de contingente: o mundo 
e a llconsequ~nciall necessaria de Deus. Deus enquanto causa DeuSe natura 
livre e para Spinoza natura naturans, ao passo que o mundo 
e natura naturata, e o efeito daquela causa e e tal de mod0 a natura 
manter dentro de si a causa. Disso provem o "panteismo" de ,aturata 
Spinoza, para o qua1 tudo 6 Deus, isto e, manifestaqao necessaria , 
de Deus. 

P\ ordem geomktrica 

A obra-prima spinoziana, a Ethica, 
como diz o proprio subtitulo "ordine geo- 
m e t r i c ~  demonstrata", tem um esquema 
de exposiqiio calcado no dos Elementos de 
Euclides, ou seja, segue um procedimento 
que se desenvolve segundo definigbes, axio- 
mas, proposigbes, demonstragbes e escolios 
(ou explicagbes). Trata-se do mitodo indu- 
tivo-geomitrico, em parte ja utilizado por 
Descartes e bastante apreciado por Hobbes, 
como veremos, mas que Spinoza leva i s  
ultimas conseqiihcias. 

Por que nosso filosofo escolheu esse mi- 
todo, precisamente ao tratar da realidade su- 
prema de Deus e do homem, que s5o objetos 
para os quais os procedimentos matemati- 
zantes pareceriam demasiadamente restritos 
e inadequados? E a pergunta que se colocam 
todos os intirpretes, dado que esse mitodo, 
em sua translucida clareza formal, muitas 
vezes nHo revela, mas at6 oculta as motiva- 
gbes do pensamento spinoziano, a ponto de 
alguns terem acreditado resolver o problema 
pela raiz, tentando dissolver a ordem geo- 
mitrica de sua rigidez formal e estend6la 
em um discurso continuado. Uma solugHo 
absurda, porque a escolha de Spinoza n5o 
teve uma motivaq5o hnica, mas razdes mul- 
tiplas. Procuremos identificar as principais. 

Esta claro, entretanto, contra o que Spi- 
noza pretendeu reagir ao adotar o mitodo 
geomitrico. Ele queria rejeitar: 

a)  o procedimento silogistico abstrato e 
extenuante, proprio de muitos escolasticos; 

b) os procedimentos inspirados nas re- 
gras retoricas pr6prias do Renascimento; 

c) o mitodo rabinico da exposiqio ex- 
cessivamente prolixa. 

0 estilo de Descartes e, em geral, o 
gosto pel0 procedimento cientifico proprio 
do siculo 17 influenciaram grandemente 
Spinoza em sentido positivo. 

Todavia, o mitodo e o procedimento 
adotados por Spinoza na Ethica n5o cons- 
tituem urn simples revestimento extrinseco 
(ou seja, formal), como pareceu a alguns, 
n5o sendo tambim explic6veis como simples 
concessHo a um modismo intelectual. Corn 
efeito, os nexos que explicam a realidade, 
como a entende Spinoza (corno logo vere- 
mos), sHo express20 de uma necessidade 
racional absoluta. Posto Deus (ou a Subs- 
tiincia), tudo dai "procede" com o mesmo 
rigor com que, posta a natureza do trifngulo 
tal como se expressa em sua definiqio, todos 
os teoremas relativos ao triiingulo dai "pro- 
cedem" rigorosamente, nHo podendo deixar 
de proceder. Assim, se, suposto Deus, tudo i 
"dedutivel" corn esse mesmo rigor absoluto, 
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entio, segundo Spinoza, o mCtodo euclidia- 
no mostra-se o mais adequado. 

AlCm disso, esse mCtodo oferece a 
vantagem de possibilitar o distanciamento 
emocional do objeto tratado e, portanto, 
urna objetividade desapaixonada, isenta de 
perturbagoes alogicas e arracionais. E isso 
favorecia grandemente a realizagiio daquele 
ideal que nosso filosofo se propusera: ver e 
fazer ver todas as coisas acima do riso, do 
pranto e das paixGes, i luz do puro intelecto. 
Um ideal que se encontra perfeitamente con- 
densado na seguinte maxima: "nec ridere, 
nec lugere, neque detestari, sed intelligere". 

a f. N ~ ~ b ~ f A n ~ i a "  

ou o Deus spinoziano 

$\ centralidade do rroblema 

da  substi5ncia 

As definiq6es com as quais a Ethica 
inicia, ocupando no todo cerca de uina pagina, 
contem quase que inteiramente os funda- 
mentos do spinozismo, centrados na nova 
concepqio da "substiincia", que determina 
o sentido de todo o sistema. 

A quest50 relacionada com a substdn- 
cia 6, fundamentalmente, urna quest50 
relacionada com o ser (que C a quest50 me- 
tafisica por excelhcia). 

Aristoteles ja escrevia que a eterna per- 
gunta "o que C o ser?" equivale i quest50 
''0 que 6 a substiincia?", e que, portanto, a 
resposta para a quest50 da substiincia C a res- 
posta ao miximo dos problemas metafisicos. 
Com efeito, dizia Aristoteles, tudo aquilo que 
existe C substiincia ou afecq5o da substiincia. 

TambCm Spinoza repete: "Nada C dado 
na natureza alCm da substiincia e de suas 
afecgoes". Todavia, para a metafisica antiga, 
as substiincias eram multiplas e hierarquica- 
mente ordenadas. Mesmo apresentando teo- 
rias sobre a substincia completamente dife- 
rentes das classicas e escolSsticas, o proprio 
Descartes pronunciou-se a favor da existen- 
cia de urna multiplicidade de substiincias. 

A s  ambigiiidades do conceito 

cartesiano de substi5ncia 

Descartes entrara flagrantemente em 
contradig50. Com efeito, de um lado, insis- 
tiu em considerar a res cogitans e a res ex- 

Substancia. A concep@o spino- 
ziana da substincia e a mais radical que 
ja se prop& em campo filosofico. 
Aristoteles dizia: "A substincia e 
aquilo que n%o existe em outro e n%o 
se predica de outro". Para a metafisica 
antiga, alem disso, as substbncias eram 
multiplas e hierarquicamente orde- 
nadas, e o proprio Descartes havia-se 
pronunciado a favor da existhcia de 
urna multiplicidade de substincias. 
Spinoza prossegue nessa linha, mas 
dela tira as consequencias extremas. 
A substincia e "aquilo que existe em 
si e existe concebido por si mesmo" 
e, urna vez que "todas as coisas ou 
existem em si ou existem em outro", 
ent%o alem de Deus n%o pode haver 
nem se conceber nenhuma substincia. 
Tudo aquilo que existe, com efeito, 
existe em Deus, e nada pode existir 
nem ser concebido sem Deus. 

tensa como substiincias (e. uortanto, tanto , ,. 
as almas como os corpos), mas a definigio 
geral de substiincia por ele apresentada n5o 
podia concordar com essa admiss5o. Com 
efeito, nos Principios de filosofia, havia defi- 
nido a substiincia como res quae ita existit u t  
nulla alia re indigeat ad existendurn, ou seja, 
como aquilo que, para existir, niio necessita 
de mais nada sen50 de si mesma. Entretanto, 
assim entendida, s6 a realidade suprema 
pode ser substiincia, ou seja, Deus, porque, 
como diz o proprio Descartes, todas as coi- 
sas criadas so podem existir B medida que 
siio sustentadas bela aotBncia de Deus. 

Descartes. uorkm. urocurou sair dessa 
Z L  z. 

aporia, introduzindo um segundo conceito 
de substiincia (e, portanto, defendendo urna 
concepqiio polivoca e analogica de substiin- 
cia), segundo a qua1 tambLm as realidades 
criadas (tanto as pensantes como as corpo- 
reas) podem ser consideradas substincias 
"enquanto siio realidades que, para existir, 
necessitam somente do  concurso de Deus ". 

E evidente a ambigiiidade da solug50 
cartesiana, porque n5o se pode dizer coeren- 
temente a) que substiincia 6 aquilo que, para 
existir, niio necessita de mais nada a n5o ser 
de si mesmo e b) que tambtm G O  substiin- 
cias as criaturas que, para existir, necessitam 
aDenas do concurso de Deus. Com efeito, 
a; duas definiqijes formalmente se chocam: 
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Unicidade d a  subst&ncia 

covnpreendida como "causa sui" 

Portanto, retomando essa linha, Spi- 
noza extrai as conseqiitncias extremas: s6 
existe uma unica substiincia, que C precisa- 
mcntq Deus. 

E evidente que o originario (o absoluto, 
como diriam os romiinticos), o fundamento 
primeiro e supremo, precisamente por ser 
tal, C aquilo que n i o  remete a nada mais 
alCm de si, sendo portanto autofundamento, 
causa de si, "causa sui". E tal realidade ngo 
pode ser concebida sen30 como necessaria- 
mente existente. 

E se a substiincia C "aquilo que i em si 
e C concebida por si mesma", ou seja, aquilo 
que nao necessita de nada mais alCm de si 
mesma para existir e ser concebida, entio 
a substiincia coincide com a causa sui (a  
substiincia i aquilo que n i o  necessita de 
nada mais alim de si mesma, precisamente 
porque e' causa ou  raziio de si mesma).  

Aquilo que para Descartes eram subs- 
tiincias em sentido secundario e derivado, ou 
seja, res cogitans e res extensa em geral, tor- 
nam-se para Spinoza dois dos infinitos "atri- 
butos" da substiincia, ao passo que os sim- 
ples pensamentos, as simples coisas extensas 
e todas as manifestaq6es empiricas tornam-se 
afecqties da substiincia, "modos", ou seja, 
coisas que estiio nu substiincia e que so po- 
dem ser concebidas por meio da substrincia. 

Mais adiante falaremos disso. Aqui, 
continuando o discurso sobre a substiincia, 
devemos destacar ainda em que sentido ela 
coincide com Deus: "Entendo por Deus 
um ser absolutamente infinito, isto C, urna 
substiincia constituida de urna infinidade de 
atributos, cada qual deles expressando urna 
esstncia eterna e infinita". 

Essa substiincia-Deus C livre, no sentido 
de que existe e age por necessidade de sua 
natureza; e C eterna, porque sua esstncia 
envolve necessariamente sua existencia. 

Tudo isso esta contido nas oito defini- 
q6es supremas da Ethica de Spinoza (a que 
acenamos antes). E a visio da realidade em 
que se baseia C a de que Deus e' precisamente 
a unica substrincia existente, e de que "tudo 
o que existe, existe em Deus, pois sem Deus 
nada pode existir nem ser concebido" e de que 
"tudo aquilo que acontece, acontece unica- 
mente pelas leis da natureza infinita de Deus 
e decorre da necessidade de sua esshcia". 

E evidente que, com essa impostaqso, 
as demonstraq6es da existencia de Deus n i o  

~ o d e m  ser outra coisa senio variaq6es da 
prova ontologica. Com efeito, n io  C possivel 
pensar Deus (ou a substiincia) como causa 
sui, sem pensa-lo como necessariamente 
existente. Alias, nessa perspectiva, Deus 
C aquilo de cuja existiincia estamos mais 
certos do que da existhcia de qualquer 
outra coisa. 

0 Deus de que fala Spinoza C o Deus 
biblico sobre o qual ele havia concentrado 
seu interesse desde a juventude, mas pro- 
fundamente contraido nos esquemas da 
metafisica racionalista e de certas perspec- 
tivas cartesianas. N3o i urn Deus dotado de 
"personalidade", ou seja, de vontade e de 
intelecto. Conceber Deus como pessoa, diz 
Spinoza, significaria reduzi-lo a esquemas 
antropomorficos. 

Analogamente, o Deus spinoziano n3o 
"cria" por livre escolha algo que C diferente 
de si e que, precisamente como tal,   ode ria 
tambtm n3o criar. N3o i "causa transitiva", 
mas sim "causa imanente", sendo portanto 
inseparavel das coisas que dele procedem. 
Deus n3o somente n i o  C Providhcia, no 
sentido tradicional, mas C a necessidade 
absoluta, totalmente impessoal. 

Dada a sua natureza (que coincide 
com a liberdade no sentido spinoziano 
que explicamos, ou seja, no sentido de que 
so C dependente de si mesmo), Deus e ne- 
cessidade absoluta de ser. E e necessidade 
absoluta no sentido de que, colocando-se 
esse Deus-substiincia como causa sui, dele 
procedem necessaria e intemporalmente, 
ou seja, eternamente (analogamente ao  
que acontece na process30 neoplat6nica), 
os infinitos atributos e os infinitos modos 
que constituem o mundo. As coisas deri- 
vam necessariamente da essincia de Deus 
(corno ja dissemos), assim como os teoremas 
procedem necessariamente da esshcia das 
figuras geomitricas. A diferenqa entre Deus 
e as figuras geomktricas e s d  no fato de que 
estas ultimas n3o s i o  causa sui e, portanto, 
a derivaqio geomktrico-matematica perma- 
nece urna "analogia" que ilustra algo que, 
em si mesmo, C mais complexo. 

Foi nessa necessidade de Deus que 
Spinoza encontrou aquilo que procurava: 
a raiz de toda certeza, a razio de tudo, a 
fonte de urna tranqiiilidade suprema e de 
urna paz total. 
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Naturalmente, tratar-se-ia de ver se o 
Deus que lhe deu verdadeiramente aquela 
imensa paz C precisamente aquele que se ex- 
pressa nos esquemas geomCtricos da Ethica, 
ou entiio se C um Deus que os esquemas 
geomCtricos - como observam certos in- 
tCrpretes -, mais do que revelar, ocultam, 
ou seja, exatamente aquele Deus biblico 
que tinha nele profundas raizes ancestrais. 
Mas isso nos levaria a um terreno de pura 
investigagiio teoritica. 

Contudo, esse C um ponto fundamental 
a considerar para se compreender Spinoza: a 
"necessidade" 6 apresentada como a solugiio 
de todos os problemas. 

Efetivamente, depois dos estoicos, Spi- 
noza foi o pensador que mais acentuadamen- 
te apontou a compreensiio da necessidade 
como o segredo que da sentido a vida. 

E Nietzsche, com sua doutrina do amor 
fati, levara esse pensamento i s  extremas 
consequtncias. 

Jii acenamos acima para os "atributos" 
e os "modos" da substincia. Agora, deve- 
mos explicar do que se trata. 

A substincia (Deus), que C infinita, ma- 
nifesta e exprime sua pr6pria esstncia em 
infinitas formas e maneiras, que constituem 
os "atributos". 

A medida que, todos e cada um, ex- 
pressam a infinitude da substincia divina, 
os "atributos" devem ser concebidos "em si 
mesmos", ou seja, cada um separadamente, 
sem a ajuda do outro, mas niio como enti- 
dades estanques (siio diferentes, mas niio 
separados), pois so a substhcia C entidade 
em si e para si. 

Portanto, C evidente que todos e cada 
um desses atributos siio eternos e imutiveis, 
tanto em sua essencia como em sua existen- 
cia, enquanto express6es da realidade eterna 
da substincia. 

Nos, homens, conhecemos apenas dois 
desses atributos infinitos: o "pensamento" 
e a "extensiio". 

Spinoza niio apresentou uma explica- 
$20 adequada dessa limitaqiio. Mas a raziio 
C evidente, e C de carater hist6rico-cultural: 
siio essas as duas substincias criadas (res 
cogitans e res extensa) reconhecidas por 
Descartes e que, pelas raz6es que explica- 
mos, Spinoza reduz a atributos. 

Atributo. 0 atributo ti "aquilo que 
o intelecto percebe na substdncia 
como constitutivo de sua ess&ncia" e 
que deve ser concebido por si. A subs- 
Gncia divina tem infinitosatributos, e 
todo atributo ti por si infinito, mas a 
mente humana conhece apenas dois: 
o pensamento e a extensao. 

AlCm disso, Spinoza proclamou teo- 
ricamente a igual dignidade dos atributos. 
Mas, enquanto capaz de pensar a si mesmo 
e o diferente de si, o atributo "pensamen- 
to" deveria ser distinto de todos os outros 
atributos, precisamente pel0 fato de que tal 
carater constitui priviligio. Mas ele niio se 
prop8s esse problema, que teria levantado 
numerosas dificuldades internas e o teria 
obrigado a introduzir uma hierarquia e, 
portanto, uma ordem vertical, ao passo que 
ele visava a uma ordem horizontal, ou seja, 
total igualdade dos atributos, pel0 motivo 
que logo veremos. 

Ao invCs de privilegiar o pensamento, 
Spinoza estava preocupado em elevar a 
extensiio e "divinizii-la". Com efeito, se 
a extensiio C atributo de Deus e expressa 
(corno cada um dos outros atributos) a 
natureza divina, Deus e' e pode ser conside- 
rado uma realidade extensa: dizer "extensio 
attributum Dei est" equivale a dizer "Deus 
est res ex  tens a". 

0 que n5o significa em absoluto que 
Deus seja "corpo" (corno dizia Hobbes, 
por exemplo), mas apenas que C "espacia- 
lidade": com efeito, o corpo niio C um atri- 
buto, mas um modo finito do atributo da 
espacialidade. 

Isso implica a elevagiio do mundo e sua 
colocaqiio em posiqiio te6rica nova, pois, 
longe de ser algo contraposto a Deus, C algo 
que se prende (corno veremos melhor mais 
adiante) de mod0 estrutural a um atributo 
divino. 

AlCm da substincia e dos atributos, 
ha tambCm os "modos", como j i i  assina- 
lamos. Deles Spinoza apresenta a seguinte 
definiqiio: "Entendo por modo impressdes 
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da substfncia, ou seja, aquilo que existe 
em outra coisa, por meio da qual tambCm 
C concebido". Sem a substdncia e seus atri- 
butos, o "modo" n5o existiria e nos niio 
poderiamos conceb&lo: com efeito, ele s6 
existe e so C conhecido em funq5o daquilo 
de que e' modo. 

Mais propriamente, dever-se-ia dizer 
que os "modos" procedem dos "atributos", 
e que s io  determina~des dos atributos. 

Mas Spinoza niio passa imediatamente 
dos "atributos" infinitos aos "modos" fini- 
tos, mas admite "modos" tambkm infinitos, 
que estiio entre os atributos (por sua natu- 
reza infinitos) e os modos finitos. 

0 "intelecto infinito" e a "vontade 
infinita", por exemplo, s5o "modos infini- 
tos" do atributo infinito do pensamento, ao 
passo que o "movimento" e a "quietude" 
s50 "modos infinitos" do atributo infinito 
da extensiio. Outro mod0 infinito t tambim 
o mundo como totalidade ou, como diz 
Spinoza, "a face de todo o universo, que 
permanece sempre a mesma, apesar de variar 
em infinitos modos". 

Chegando a esse ponto, poderiamos 
esperar de Spinoza uma exp1icac;Zo sobre 
a origem dos "rnodos finitos", ou seja, a 
explicaggo de como ocorre a passagem do 
infinito ao finito. 

Isso, porCm, n50 ocorre; Spinoza in- 
troduz de repente a sCrie dos finitos, dos 
modos e das modificaq6es particulares, 
dizendo simplesmente que eles derivam uns 
dos outros. 

Spinoza sustenta que aquilo que segue 
a natureza de um atributo de Deus, que 
C infinito, so pode ser um mod0 tambtm 
infinito e que, portanto, aquilo que C finito 

0 mod0 e "aquilo que existe 
em outro e que apenas mediante 
este outro e concebido". 0 s  modos 
s2o as especifica@es particulares 
dos atributos da substdncia divina, e 
podem ser: 
- infinitos (corno, por exemplo, o 
movimento, que e modificaq%o do 
atributo divino "extens20m, ou o 
intelecto divino, que e modifica@o 
do atributo divino "pensamento"); 
- ou finitos (por exemplo, os mo- 
vimentos singulares e os pensamentos 
singulares). 

so pode ser determinado por "um atributo, 
enquanto C modificado por uma modificaqio 
que C finita e tem existhcia determinada". 0 
infinito so gera o infinito e o finito C gerado 
pel0 finito. 

Mas uma coisa fica inexplicada: o mod0 
como nasceu um finito, no imbito da infi- 
nitude da substdncia divina, que se explicita 
em atributos infinitos, modificados por mo- 
difica~des infinitas. 

Corn efeito, para Spinoza, omnis deter- 
minatio est negatio, e a substincia absoluta, 
que C ser absoluto, ou seja, o absolutamente 
positivo e afirmativo, C tal que n5o se deixa 
"determinar", ou seja, "negar", de mod0 
nenhum. 

Essa C a maxima aporia do sistema 
spinoziano, da qual deriva toda uma sCrie de 
dificuldades, como os inttrpretes destacaram 
v6rias vezes, mas que C necessirio enfocar 
bem, precisamente para compreender de 
maneira adequada o resto do sistema. 

Corn base no que explicamos, o que 
Spinoza entende por Deus C a "substfncia" 
com seus atributos (infinitos); j i  o mundo C 
dado pelos "modos", por todos os modos, 
infinitos e finitos. Mas estes n5o existem sem 
aqueles; portanto, tudo C necessariamente 
determinado pela natureza de Deus e nZo 
existe nada contingente (corno j i  vimos). 
0 mundo t a "conseqiihcia" necessaria 
de Deus. 

Spinoza tambCm chama Deus de natu- 
ra naturans, o mundo de natura naturata. 
Natura naturans C a causa, ao passo que 
natura naturata C o efeito daquela causa, 
que, portm, ngo esta fora da causa, mas C 
tal que mantCm a causa dentro de si. Pode- 
se dizer que a causa 6 imanente ao objeto e 
tambtm, vice-versa, que o objeto t imanente 
a sua causa, com base no principio de que 
"tudo esti em Deus". 

Agora, estamos em condiqdes de en- 
tender por que Spinoza niio atribui a Deus 
o intelecto, a vontade e o amor. Com efeito, 
Deus t a substdncia, ao passo que intelecto, 
vontade e amor siio "modos " do pensamen- 
to absoluto (que C um "atributo"). Tanto 
entendidos como "modos infinitos" quanto 
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como "modos finitos", eles pertencem A 
natura naturata, isto 6, ao mundo. 

Portanto, n io  se pode dizer que Deus 
projete o mundo com o intelecto, que o 
queira com um ato de livre escolha ou que 
o crie por amor, porque essas coisas sao 
"posteriores" a Deus, dele procedendo: 
n io  s5o o originario, mas o conseqiiente. 
Atribuir essas coisas a Deus significa trocar 
o plano da natureza naturante pel0 da na- 
tureza naturada. 

Quando se diz que Spinoza fala de Deus 
sive natura deve-se indubitavelmente enten- 
der que ele pensa nesta equagio: Deus siue 
Natura naturans. Entretanto, como Deus 
(e, portanto, a Natura naturans) C causa 
imanente e n io  transcendente, e como nada 
mais existe alCm de Deus, pois tudo esta nele, 
entao esta fora de dh ida  que a concepg5o 
spinoziana pode ser chamada "panteista" 
(= tudo C Deus ou manifesta~io necessaria 
de Deus nos modos explicados). 111 
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da Etica de Spinoza, 
puhlicada em 1677. 
Spinoza utiliza o metodo dedutiuo-geometrico, 
composto por defini~oes, axiomas, proposip?es, 
para tratur a realidade suprema de Deus. 

Frontispicio de uma edi@o antiga 
do Tratado teol6gico-politico, 
publicado anonimamente em 1670. 
A obra, na qua1 se sustenta 
o principio da laicidade do Estado, 
suscitou fortes poldmicas. 
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Dos infinitos atributos de Deus nos conhecemos apenas dois: a extens30 e o 
pensamento, e por isso nosso mundo e constituido pelos "modos" destes dois atribu- 
tos: os corpos e os pensamentos singulares. Ora, uma vez que cada atributo exprime 
a essencia divina de igual maneira, entio a serie dos modos de 
cada atributo dever6 necessaria e perfeitamente corresponder a Correspondencia 
serie dos modos de cada outro atributo. E assim a ordem e a serie entre "ordo 
das ideias devera corresponder necessaria e perfeitamente a or- idearum" 

dem dos modos e das coisas corp6reas: ordo et connexio idearum "ordo rerum" 

idem est ac ordo et connexio rerum. Nesta perspectiva, o homem + §  1 

e constituido por certas modificaq6es dos atributos de Deus, isto e, 
por modos do pensar (com a proeminencia do mod0 que e a ideia) e por modos da 
extens30 (isto e, pelo corpo). A alma ou mente humana e a ideia ou conhecimento 
do corpo, e a rela@o entre mente e corpo e um paralelismo perfeito. 

1 P\ relac&o 

ent re  mente e co rpo  

Como vimos, nds conhecemos apenas 
dois dos atributos infinitos de Deus: a )  a 
extensio; b) o pensamento. 

Assim, nosso mundo i um mundo cons- 
tituido pelos "modos" desses dois atributos: 
a )  pela sirie dos "modos" relativos a exten- 
sZo; b) pela strie dos "modos" relativos ao 
pensamento. 

a )  0 s  corpos s io  "modos" determi- 
nados do "atributo" divino da extensgo (e, 
portanto, expressso determinada da esstncia 
de Deus como realidade extensa). 

b) 0 s  pensamentos singulares, por 
seu turno, siio "modos" determinados do 
"atributo" do pensamento divino (expres- 
s5o determinada da essincia de Deus como 
realidade pensante). 

Recordemos que, para Spinoza, "pen- 
sar" e "pensamento" ttm significado muito 
amplo, nso indicam uma simples atividade 
intelectual, e incluem o desejar e o amar, 
bem como todos os varios movimentos da 
alma e do espirito. 

0 intelecto e a mente constituem o 
"modo" mais importante, ou seja, o "modo" 

que condiciona os outros "modos" de pen- 
sar. Assim, tambCm a idCia (que, para Spi- 
noza, 6 conceit0 ou atividade da mente) tem 
lugar privilegiado no context0 da atividade 
geral do pensamento. 

Mas, devido a estrutura da ontologia 
spinoziana, longe de ser uma prerrogativa 
apenas de mente humana, a idCia tem (como 
o "atributo" de que 15 "modo") as raizes na 
essincia de Deus, que, alihs, deve ter n5o so a 
idCia de si mesmo mas tambCm a idCia de todas 
as coisas que dele procedem necessariamente: 
"Em Deus, da-se necessariamente a idCia tanto 
de sua essincia quanto de todas as coisas que 
procedem necessariamente de sua essincia. " 

A antiga concepqio do "mundo das 
idtias" (que, criada por Platgo, foi retomada 
e reapresentada de virios modos na Antigui- 
dade, na Idade MCdia e no Renascimento) 
adquire aqui significado inteiramente novo e 
insolito, destinado a permanecer unico. Corn 
efeito, as "idCias" e os "ideados", ou seja, as 
"idCiasO e as "coisas correspondentes", niio 
t im entre si relaq6es de paradigma-copia 
ou de causa-efeito. Deus niio cria as coisas 
segundo o paradigma de suas proprias idCias, 
porque n2o cria de mod0 algum o mundo 
no  significado tradicional, dado que este 
"procede" necessariarnente dele. Por outro 
lado, nossas idCias nio  s io  produzidas em 
nos pelos corpos. 
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A ordem das idCias corre paralela i or- 
dem dos corpos: todas as idCias derivam de 
Deus, enquanto Deus i realidade pensante; 
analogamente, os corpos derivam de Deus, 
enquanto Deus C realidade extensa. 0 que 
significa que Deus gera os pensamentos s6 
como pensamento e gera os modos relativos 
i extensiio s6 como realidade extensa. Em 
suma, um atributo de Deus (e tudo aquilo 
que se encontra na dimensio desse atributo) 
niio atua sobre outro atributo de Deus (sobre 
aquilo que se encontra na dimensiio deste 
outro atributo). 

Spinoza tem agora a possibilidade de 
resolver o grande problema do dualism0 
cartesiano de mod0 brilhantissimo. Visto 
que cada atributo, como sabemos, expressa 
a essincia divina de igual modo, entiio a sCrie 
dos modos de cada atributo dever4 necessa- 
ria e perfeitamente corresponder i sCrie dos 
modos de cada urn dos outros atributos. Em 
particular, a ordem e a sCrie das idCias deve- 
riio corresponder necessaria e perfeitamente 

ii ordem dos modos e das coisas corporeas, 
porque tanto em um como em outro caso 
se expressa inteiramente a essincia de Deus 
vista sob diversos aspectos. 

Existe, portanto, perfeito paralelismo, 
que consiste em perfeita coincidincia, en- 
quanto trata da mesma realidade vista sob 
dois diferentes aspectos: "ordo et conne- 
xio idearum idem est ac ordo et connexio 
rerum" ("ordem e conexio das idCias C o 
mesmo que ordem e conexiio das coisas"). 

Em funqiio desse paralelismo, Spinoza 
interpreta o homem como uniiio de alma e 
corpo. 0 homem niio i uma substiincia e 
muito menos um atributo, mas C constitui- 
do "por certas modificag6es dos atributos 
de Deus", ou seja, "por modos do pensar", 
com a proeminincia do mod0 que C a ide'ia, e 
"por modos da extensiio", ou seja, pel0 cor- 
po, que constitui o objeto da mente. A alma 
ou mente humana C a ide'ia ou conhecimento 
do corpo. A relaqiio entre mente e corpo i 
constituida por um paralelismo perfeito. 

Toda ideia e objetiva no sentido de que tem uma correspondencia na ordem 
das coisas (dos corpos). Nao existem, portanto, ideias falsas e ideias verdadeiras em 

absoluto, mas apenas ideias e conhecimentos mais ou menos ade- 
0 s  tr& ggneros quados. Ora, Spinoza individua tr@s graus de conhecimento: 
de 1) a opiniso e a imaginaqSo, ligadas as percep~6es sensoriais 
conhecimento e as imagens, sempre confusas e vagas, mas utilissimas no plano 
- 3  1 pratico; 

2) o conhecimento rational, proprio da ciencia, que encontra 
sua expressao tipica na matematica, na geometria e na fisica; 

3) o conhecimento intuitivo, que consiste na visa0 das coisas em seu proceder 
de Deus e, mais exatamente, procede da ideia adequada dos atributos de Deus 
para a ideia adequada da essencia das coisas. 

0 s  tr@s giineros de conhecimento sao conhecimentos das mesmas coisas, e 
o que os diferencia e apenas o nivel de clareza e distingao (minim0 no primeiro 
grau, notavel no segundo, maximo no terceiro). 

A considera@o das coisas como "contingentes" e uma especie de ilus5o da 
imaginasao, enquanto e proprio da raz5o considerar as coisas como "necessarias" 
sob certa especie de eternidade; o terceiro grau de conhecimento, por fim, capta 

a necessidade das coisas em Deus sob a mais perfeita especie de 
Tudo existe eternidade. Nesse contexto, nao ha lugar para uma vontade livre: 
necessarjamente a mente ndo e causa livre das proprias aches, mas e determinada - 3 2-4 a querer isto ou aquilo por uma causa que por sua vez e determi- 

nada por outra, e assim ao infinito. Experiencia e razao mostram 
que os homens creem que sSo livres apenas porque sao conscientes das proprias 
agjes, e ignaros das causas pelas quais sao determinadas. 
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Q1 8 s  tr&s ggneros 

de conhecimento 

A doutrina do paralelismo elimina pela 
base todas as dificuldades que Descartes ha- 
via levantado. Na verdade enquanto existe 
e no mod0 pel0 qua1 existe, toda idCia (e 
por "idCia" se entende todo conteudo men- 
tal e toda forma de representa~50, simples 
ou complexa) C objetiva, ou seja, tem urna 
correspondcncia na ordem das coisas (dos 
corpos), precisamente porque ordo et con- 
nexio idearum idem est ac ordo et connexio 
rerum. IdCias e coisas nada mais s io  do que 
duas faces diuersas de urn mesmo aconteci- 
mento. Qualquer idCia tem necessariamente 
urna correspondcncia corporea, assim como 
qualquer acontecimento tem necessaria- 
mente urna idCia correspondente. Qualquer 
modificaq50 corp6rea tem urna conscitncia 
correspondente e vice-versa. 

Spinoza, portanto, n io  distingue idCias 
falsas e idCias verdadeiras em sentido abso- 
luto, mas somente idCias e conhecimentos 
mais ou menos adequados. E, quando fa- 
la de idCias falsas e verdadeiras, entende 
idiias menos ou mais adequadas. E nesse 
sentido que deve ser entendida a cClebre 
doutrina spinoziana dos trcs "gineros de 
conhecimento", que s5o tris "graus de co- 
nhecimento": 

1) a opiniiio e a imagina~iio, ou seja o 
conhecimento empirico; 

2) o conhecimento racional; 
3) o conhecimento intuitive. 

Conhecimento empirico 

A primeira forma de conhecimento C a 
forma empirica, ligada as percepq8es senso- 
riais e i s  imagens, que, segundo Spinoza, s io  
sempre "confusas e vagas". Curiosamente, 
Spinoza relaciona com esta primeira forma 
de conhecimento tambCm as idCias univer- 
sais (arvore, homem, animal) e at6 as no~6es 
como ens, res, aliquid. Evidentemente, a 
seu modo, ele compartilha a interpretasso 
nominalista dos universais, reduzindo-os 
precisamente a urna espicie de imagem des- 
botada, ou seja, a representas8es vagas e 
imprecisas. 

Essa forma de conhecimento, teori- 
camente inadequada em relag50 i s  formas 
sucessivas, 6, no entanto, praticamente in- 
substituivel em virtude de sua utilidade. Sua 
"falsidade" consiste em sua falta de clareza, 
ou seja, no fato de que as idCias desse ginero 
de conhecimento sHo inziteis. Com efeito, 
elas se revelam restritas a acontecimentos 
particulares, n5o mostrando os nexos e 
concatenaq8es das causas, ou seja, a ordem 
universal da natureza. 

Conhecimento racional 

0 conhecimento do segundo gene- 
ro, que Spinoza chama de ratio, ou seja, 
raziio, C o conhecimento que encontra 
sua express50 tipica na matematica, na 
geometria e na fisica (a fisica do tempo de 
Spinoza). 

Isso n io  significa que a ratio seja so- 
mente o conhecimento proprio da matema- 
tica e da fisica. Em geral, ela C a forma 
de conhecimento que se baseia em idCias 
adequadas, que s io  comuns a todos os ho- 
mens (ou que todos os homens podem ter) 
e que representam as caracteristicas gerais 
das coisas: "Ha algumas idCias ou nog8es 
comuns a todos os homens, ja que todos os 
corpos convergem em algumas coisas que 
devem ser percebidas adequadamente, isto 
6, clara e distintamente, por todos". Basta 
pensar, por exemplo, nas idCias de quanti- 
dade, forma, movimento e similares. 

Contudo, diferentemente do primeiro 
ginero de conhecimento, o conhecimento 
racional capta clara e distintamente n5o s6 
as idCias, mas tambCm seus nexos necessi- 
rios (alias, pode-se dizer que so se tim idCias 
claras quando se captam os nexos que ligam 
as idCias entre si). 0 conhecimento racional, 
portanto, capta as causas das coisas e o 
encadeamento das causas, compreendendo 
sua necessidade. Trata-se, portanto, de urna 
forma de conhecimento adequado, ainda 
que n i o  seja em absoluto a forma mais 
adequada. 

Conhecimento intuitiv~ 

0 terceiro ginero de conhecimento C o 
que nosso filosofo chama de ci4ncia intuiti- 
ua, que consiste na uisiio das coisas em seu 
proceder de Deus. 
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Mais exatamente, j i  que (como vimos) 
a esssncia de Deus pode ser conhecida 
atravCs dos atributos que a constituem, o 
conhecimento intuitivo procede da ide'ia 
adequada dos atributos de Deus para a ide'ia 
adequada da essincia das coisas. Em suma, 
trata-se de uma visiio de todas as coisas na 
visiio propria de Deus. 

A relaG80 entre os tr& c~@neros 

de co&eciwento 

Nesta passagem Spinoza esclarece essa 
triplice distingiio dos gheros  de conheci- 
mento: "Ex~licarei tudo isso mediante o 

~ - 

exemplo de uma so coisa. Sao dados, por 
exemplo, tr@s numeros. E se quer obter um 
quarto numero, que esteja para o terceiro 
como o segundo esti para o primeiro. 0 s  
mercadores n5o hesitam em multiplicar o 
segundo pelo terceiro e dividir o produto 
pel0 primeiro, porque ainda niio deixaram 
cair no esquecimento aquilo que, sem qual- 
quer demonstraggo, ouviram do professor, 
porque experimentaram freqiientemente 
esse procedimento com numeros muito 
simples ou por forqa da demonstraqgo da 
Proposigiio 19 do  livro VII de Euclides, 
isto C, da propriedade comum dos nume- 
ros proporcionais. Mas, para os numeros 
mais simples, niio C necessario nenhum 
desses meios. Dados os numeros 1, 2 e 3, 
por exemplo, niio ha quem nZo veja que o 
quarto numero proporcional C 6 [isto C: 1 
esta para 2 como 3 esti para 61 e isto muito 
mais claramente porque a partir da propria 
relag50 do primeiro para o segundo, que 
vemos com um rapido olhar, concluimos o 
quarto numero." 

0 exemplo do mercador C exemplo do 
primeiro g@nero de conhecimento; o baseado 
nos Elementos de Euclides C exemplo do 
segundo gcnero e o ilustrado por ultimo C 
do terceiro gcnero. - 

Essa passagem C preciosa niio apenas 
pela clareza dos exemplos que apresenta, 
mas tambim porque mostra perfeitamente 
que os tr@s gcneros de conhecimento siio co- 
nhecimentos das mesmas coisas e que aquilo 
clue os diferencia 6 aDenas o nivel de clareza 
e distin~iio, que C minimo no conhecimento 
do mercante, C notavel naquele que se baseia 
na demonstrag50 euclidiana, e C maximo na 
visiio e captag50 intuitiva, que C um "ver" 
tiio luminoso que n5o tem mais necessidade 
de qualquer mediaqiio. 

2 C' conhecirnento adequado 
d e  toda realidade 
irnplica o conhecimento 

d e  Deus 

Tudo o que ja dissemos ficara claro em 
todo o seu alcance se levarmos em conta que 
o "racionalismo" spinoziano, na realidade, 
C urn racionalismo formal, que expressa (e, 
em grande parte, aprisiona) uma visiio al- 
can~ada no niuel da intuigiio, corn elementos 
quase misticos. 

0 coraqiio do spinozismo i constituido 
realmente pelo sentir-se em Deus e pel0 ver 
as coisas em Deus. Eis um texto exemplar: 
"A mente humana C uma parte do intelecto 
infinito de Deus. Portanto, quando dizemos 
que a mente humana percebe esta ou aquela 
coisa, outra coisa niio estamos dizendo se- 
niio que Deus, niio mais enquanto infinito, 
mas enquanto manifestado atravCs da na- 
tureza da mente humana, isto e, enquanto 
constitui a esssncia da mente humana, tem 
esta o,u aquela idiia." 

E evidente que, se o conhecimento de 
Deus i pressuposto indispensivel para o 
conhecimento de todas as coisas, Spinoza 
deve admitir que o homem conhece Deus 
de mod0 preciso. E, com efeito, ele afirma 
categoricamente: "A  mente humana tem 
conhecimento adequado da ess2ncia eterna e 
infinita de Deus. " So duvidam de Deus aque- 
les que entendem por Deus coisas que niio 
siio Deus, ou seja, aqueles que diio o nome 
de Deus a falsas representaqdes de Deus. Se, 
ao contrario, se entendesse por Deus o que 
Spinoza explicou, toda dificuldade, em sua 
opiniiio, desapareceria. 

A distin~iio entre o verdadeiro e o falso 
n5o se da nd primeiro genera de conheci- 
mento, que C o da imaginaqiio e da opiniiio, 
mas no segundo gcnero de conhecimento e, 
de modo perfeito, no terceiro. 

As coisas, portanto, niio s5o como no- 
las apresenta a imagina@o, mas como as 
representam a razz0 e o intelecto. 
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Em particular, a consideraqiio das coi- 
sas como "contingentes" (ou seja, como 
coisas que podem tanto ser como niio ser) C 
uma espCcie de "ilusio da imaginaqio" ou, 
se assim se preferir, uma espCcie de concep- 
$20 inadequada da realidade, limitada ao 
primeiro nivel. 

Ao contrario, C pr6prio da razio consi- 
derar as coisas n io  como contingentes, mas 
como "necessarias". E considerar as coisas 
como necessarias significa consideri-las 
"sob  certa espe'cie de eternidade". 

0 terceiro gCnero de conhecimento 
capta a necessidade das coisas em Deus de 
mod0 ainda mais perfeito, ou seja, sob a 
mais perfeita esptcie de eternidade. 

Compreendemos entio que niio existe 
nesse context0 lugar para uma vontade 
livre: "Niio ha na mente nenhuma uontade 
absoluta o u  livre; a mente e' determinada 
para querer isto ou  aquilo por uma causa 
que tambe'm e' determinada por outra, esta 
a seu turno por outra e assim por diante, 
ao  infinite. " Isso significa que a mente niio 
6 causa livre de suas pr6prias a~6es .  A voli- 
qiio mais niio C que a afirma@o ou nega@o 
que acompanha as idiias, e "a vontade e o 
intelecto siio uma unica e mesma coisa". 

Desse modo, em outro plano e com 
valkcias diversas, Spinoza retoma a posiqiio 
do intelectualismo que, de S6crates em dian- 
te, havia caracterizado todo o pensamento 
grego, mas que, depois do cristianismo (que 
fundamentou toda a sua itica precisamente 
na vontade), assumiu novo sentido, de cujo 
alcance falaremos adiante. 

As consequiincias dessas doutrinas me- 
tafisicas e gnosiol6gicas revestem-se de no- 
tavel relevincia Ctica. E Spinoza as elaborou 
justamente para poder resolver o problema 
da vida. 

Eis como o nosso fil6sofo resume as 
consequhcias morais de sua teoria, no fim 
da segunda parte da Ethica: "Finalmente, 
falta apontar como o conhecimento desta 

doutrina C util para a vida, o que veremos 
facilmente com o que segue. 

Com efeito, esta doutrina C util: 
1) Enquanto ensina que nos agimos uni- 

camente pel0 querer de Deus e somos parti- 
cipes da natureza divina, tanto mais quanto 
mais perfeitas s io  as ag6es que realizamos 
e quanto sempre mais conhecemos a Deus. 
Assim, alCm de tornar o espirito tranquilo, 
essa doutrina tem tambtm a vantagem de 
nos ensinar em que consiste nossa suprema 
felicidade ou nossa bem-aventuranqa, isto 6, 
unicamente no conhecimento de Deus, pel0 
qual somos induzidos a realizar somente as 
aq6es que nos s io  aconselhadas pel0 amor 
e pela piedade. A partir dai, podemos com- 
preender claramente quanto se afastam da 
verdadeira estima da virtude aqueles que, 
em troca da mais dura servidio, esperam ser 
agraciados por Deus com os prGmios mais 
altos, em recompensa por sua virtude e por 
suas boas ag6es, como se a virtude e o ser- 
v i ~ o  a Deus n io  fossem a propria felicidade 
e a suprema liberdade. 

2) Ela C util enquanto nos ensina de que 
mod0 devemos nos comportar em relaqiio 
i s  coisas do destino ou que niio estiio em 
nosso poder, ou seja, em rela~iio as coi- 
sas que niio procedem de nossa natureza: 
esperando, isto 6 ,  suportando com inimo 
igual cada reviravolta da sorte, j i  que tudo 
procede do eterno decreto de Deus com a 
mesma necessidade com a qual, da esskncia 
do triingulo, deriva que seus tr&s ingulos 
siio iguais a dois ingulos retos. 

3) Essa doutrina facilita a vida social 
enquanto ensina a n i o  irritar-se contra 
ninguCm, a n io  desprezar, a niio ironizar, 
a n io  conflitar e a niio invejar ningukm. 
AlCm disso, tambtm enquanto ensina que 
cada qua1 deve se contentar com o que tem 
e ajudar o proximo, niio por piedade femi- 
nina, por parcialidade ou por superstiqiio, 
mas somente sob a guia da raziio, isto C, se- 
gundo aquilo que o tempo e a circunstincia 
exigem [. ..I. 

4) Por fim, essa doutrina tambCm faci- 
lita bastante a sociedade comum, porquanto 
ensina de que mod0 os cidadiios devem ser 
governados e dirigidos, isto 6, niio para que 
sirvam como escravos, mas sim para que 
realizem livremente aquilo que C melhor." 
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V. 8 ideal Ct ico de Spinoza 

e o " a m o v  Dei intellectMalis" 

Dado 9ue tudo acontece sob o signo da necessidade mais rigorosa, nao 
existem na natureza "bem" e "mal", assim como nao existem fins: o que se pode 

corretamente chamar de bem e apenas o util, e ma1 e seu con- 
0 ideal etico trario. Por conseguinte, agir absolutamente por virtude significa 
de Spinoza: para nos agir, viver, conservar nosso ser sob a guia da razao, e isso 
agirsoba guia sobre o fundamento da busca do 9ue nos e Gtil. E o primeiro e 
da razso unico fundamento da virtude e o conhecimento adequado, em 
- 3  1-3 que reside a verdadeira salva@o do homem. 

A intuisao intelectiva, que e um saber as coisas em Deus e, portanto, um 
saber a simesmos em Deus, propicia, alem disso, o amor intelectual a Deus, porque 
esta acompanhado da ideia de Deus como causa. 0 amor intelectual da mente para 
com Deus e o proprio amor de Deus, com o qua1 Deus ama a si mesmo enquanto 

pode ser explicado mediante a essencia da mente humana, consi- 
o amor derada sob a especie da eternidade. 0 amor intelectual de Deus e 
intelectual a vido de todas as coisas sob o signo da necessidade (divina) e a 
a Deus aceitaqao alegre de tudo aquilo que acontece, justamente porque 
- 3 4  tudo aquilo que acontece depende da necessidade divina. 

an6lise geomktrica 
das pclix8es 

As paixdes, os vicios e as loucuras hu- 
manas s io  interpretadas por Spinoza segun- 
do um procedimento geomktrico, ou seja, 
do mesmo mod0 pelo qua1 dos pontos, das 
linhas e dos planos se formam os solidos, e 
destes derivam necessariamente os teoremas 
relativos. No seu mod0 de viver, o homem 
n io  C uma exceqiio na ordem da natureza, 
mas apenas a confirma. As paix6es n5o se 
devem a "fraquezas" e "fragilidades" do 
homem, a "inconstihcia" ou "impotiincia" 
de seu espirito. Ao contririo, devem-se i 
potencia da natureza e, como tais, niio de- 
vem ser detestadas e censuradas, mas sim 
explicadas e compreendidas, como todas as 
outras realidades da natureza. Com efeito, 
por toda parte a natureza C una e identica 
em sua aqiio e, portanto, tambCm ~ n i c o  deve 
ser o mod0 de estudi-la em todas as suas 
manifestaqdes. 

Spinoza entende as paixdes como resul- 
tantes da tendencia (conatus) a perseverar 
no proprio ser por duraqiio indefinida, ten- 

dtncia que C acompanhada pela conscitncia, 
ou seja, pela respectiva ide'ia. Quando a 
tendencia refere-se apenas i mente, chama- 
se vontade; quando se refere tambCm ao cor- 
po, chama-se apetite. Aquilo que favorece 
positivamente a tendencia a perseverar no 
proprio ser e a incrementa chama-se alegria; 
o contririo chama-se dor. E dessas duas pai- 
xdes basilares brotam todas as outras. Em 
particular, chamamos de "amor" a sensaqiio 
de alegria acompanhada da idCia de uma 
causa externa suposta como razio para essa 
alegria, e chamamos de "6dio" a sensa@o 
de dor acompanhada da idCia de uma causa 
externa considerada como causa dela. 

E de mod0 anilogo que Spinoza deduz 
todas as paixdes do espirito humano. 

Todavia, nosso filosofo tambim fala 
de "paixiio" como de uma ide'ia confusa e 
inadequada. A passividade da mente deve- 
se precisamente i inadequa@o da idtia. E, 
considerando-se o fato de que, para Spino- 
za, mente e corpo s io  a mesma coisa vista 
sob duas faces diversas, as duas definiqdes 
de paixio acima examinadas concordam 
entre si. Por isso, C explicivel a definiqiio 
conclusiva: "[ ...I o afeto, chamado afliqio 
do espirito, C uma idCia confusa atravis da 
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qual a mente afirma uma forqa de existir 
do seu corpo, ou de parte dele, maior ou 
menor do que aquela que afirmava antes e, 
dada a qual, a pr6pria mente C determinada 
a pensar mais isto do que aquilo". Como 
forqa da natureza (se permanecermos em 
seu plano), as paixdes s io  irrefreiveis e uma 
gera a outra com 16gica matematica. 

Dessa anilise, que poderia parecer 
impiedosa, Spinoza extrai uma conclusiio 
eticamente positiva. Se imaginarmos que 
s io  livres as aq8es dos outros homens que 
consideramos nocivas, entio somos levados 
a odii-10s; mas, se sabemos que elas n io  s io  
livres, entio niio os odiaremos ou os odiare- 
mos muito menos (pois consideraremos as 
aqdes deles no mesmo nivel da pedra que cai 
ou de qualquer outro acontecimento natural 
necessirio). 

AlCm disso, Spinoza chega inclusive a 
ponto de dizer que "o odio se acresce pel0 
odio reciproco", mas, ao contririo, pode 
"ser destruido pelo amor". E perfeitamente 
compreensivel que o odio gere o odio e o 
amor o extinga. Mas, se C verdadeira a ine- 
xoravel concatenaqiio das causas, de que fala 
Spinoza, como pode um homem responder 
ao 6dio com o amor? Ele so poderia admiti- 
lo (e isso foi bem destacado pelos estudiosos) 
se admitisse um componente de liberdade 
que, embora seja firmemente negado, na 
verdade, contra as intenqdes do autor, esti 
presente em virias partes da Ethica. 

, & $\ tentativa de p6r-se 
" I  / 

"al&m do bem e do mat'' 

0 jogo das paixdes e dos comporta- 
mentos humanos aparece sob luz totalmente 
diversa, segundo Spinoza, se percebermos 
que niio existem na natureza "perfeiqiio" e 
"imperfeiqio", "bem" ou "mal" (ou seja, 
valor e desvalor), assim como n io  existem 
fins, dado que tudo acontece sob o signo 
da necessidade mais rigorosa. "Perfeito" 
e "imperfeito" siio visdes, ou seja, modos 
(finitos) do pensamento humano que nascem 
da comparaqiio que o homem institui entre 
os objetos que ele produz e as realidades 
que s io  pr6prias da natureza. Com efeito, 
"perfeiqio" e "realidade" sio a mesma coi- 
sa. Assim, niio devemos dizer de nenhuma 
realidade natural que ela seja "imperfeita". 
Nada daquilo que existe carece de algo: C 

aquilo que deve ser, segundo a sCrie de cau- 
sas necessirias. 

0 "bern" e o "mal" tambCm nio  indi- 
cam nada que existe ontologicamente nas 
coisas consideradas em si, objetivamente, 
mas tambCm sio "modos de pensar" e no- 
qdes que o homem forma, comparando as 
coisas entre si e referindo-as a ele mesmo. 
Em suma: toda consideraqio de cariter fi- 
nalistico e axiol6gico C banida da ontologia 
de Spinoza, que, alias, considera que alcanqa 
a "libertaqio" e a consecuqio do objetivo a 
que se propunha precisamente por meio de 
tal eliminaqzo. 

Com base na concepqio das "paix8es" 
acima expostas e na visiio do homem es- 
sencialmente radicada na conservaqio e 
no increment0 do seu pr6prio ser, s6 resta 
a Spinoza concluir que aquilo que se pode 
chamar corretamente de bem C somente o 
util, e ma1 6 o seu contririo: "Entendo por 
bom aquilo que sabemos com certeza que 
C util para nos. J i  por mau entendemos 
aquilo que sabemos com certeza que nos 
impede de possuir o bem (ou seja, o util)". 
Consequentemente, a "virtude" torna-se 
tio-somente a consecuqio do util, e "vicio" 
15 o contririo. 

Portanto, quando os homens seguem 
a raz20, nio  so alcangam seu pr6prio util, 
mas tambCm o util de todos: o homem que 
se comporta segundo a razio C o que h i  
de mais util para os outros homens. Spi- 
noza chega at6 a dizer que o homem que 
vive segundo a razio "C um Deus para o 
homem". 

& 0 conhecer 
C O ~ O  l iber taC~o das p a i ~ G e s  

e fundamento das virtudes 

%crates j i  havia dito que vicio C igno- 
r2ncia e virtude C conhecimento. Essa 
tese, nos modos mais variados, havia sido 
reafirmada ao longo de toda a filosofia 
greco-pagi. Spinoza a repropde em termos 
racionalistas. Eis um dos textos mais elo- 
quentes dentre os muitos que podemos ler na 
Ethica, no qual revelam-se particularmente 
evidentes os ecos socriticos e est6icos: "N2o 
sabemos com certeza que alguma coisa e' 
boa ou ma sen20 enquanto leva realmente 
ao conhecimento ou pode impedir o nosso 
conhecimento. " 
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Mas a retomada dessas antigas teses 
claissicas assume novo sentido no context0 
spinoziano. Corn efeito, para nosso filosofo 
a paixiio C uma idCia confusa. Portanto, a 
paixiio deixa de ser paixHo "tHo logo forme- 
mos dela uma idCia clara e distinta". 

Diz Spinoza: clarifica tuas idtias e 
deixariis de ser escravo das paix6es. 0 ver- 
dadeiro poder que liberta e eleva o homem 
C a mente, e portanto o conhecimento. Esta 
t a verdadeira salvaqiio. 

p\ vis&o das coisas 

" s ~ b  specie aeternitatis" 

e o "amor De i  i~ te l lect~al is"  

A terceira forma de conhecimento, 
a da intuiqHo intelectiva, que consiste em 
entender todas as coisas como procedentes 
de Deus (ou seja, como modos de seus atri- 
butos). Essa forma de conhecimento C saber 
as coisas em Deus e, portanto, um saber a 
si rnesmo em Deus. 

E quando n6s compreendemos que 
Deus C causa de tudo, tudo nos d i  alegria e 
tudo produz amor a Deus. 

Eis a cClebre proposi~50 em que Spino- 
za define o amor Dei intellectualis: "0 amor 
intelectual da mente por Deus e' o proprio 
amor de Deus, com o qual Deus ama a si 
mesmo, niio enquanto infinito, mas enquan- 
to  pode ser explicado mediante a essbncia 
da mente humana, considerada sob a espe'cie 
da eternidade. Ou seja, o amor intelectual 
da mente por Deus e' uma parte do amor 
infinito com o qual Deus ama a si mesmo. " 

Mais uma vez, encontramos Socrates e 
a Estoii no pensamento de Spinoza, quando 
ele nos diz que a bem-aventuranqa que ex- 
perimentamos nesse supremo conhecimento 
intelectivo C n5o s6 a virtude, mas tambCm 
C o zinico e supremo prbmio da virtude. Em 
outros termos: para Spinoza, a virtude tem 
seu prbmio em si mesma. 

0 amor intelectual por Deus C a vis5o 
de todas as coisas sob o signo da necessidade 
(divina) e a aceita@o alegre de tudo aquilo 
que acontece, precisamente porque tudo o 
que acontece depende da necessidade divina. 

VI. Religi&o e Estado 
em Spinoza 

A religiao permanece no nivel do primeiro g6nero de conhecimento, no qua1 
predomina a irnaginagSo. A religi30, alem disso, visa a obter a obedigncia, enquanto 
a filosofia (e apenas ela) visa A verdade. A fe n8o requer "dogmas verdadeiros", 

mas "dogmas pios", capazes de induzir a obediencia; portanto, 
A ideia cada um deve ser deixado inteiramente livre nesse dmbito. 
de religigo Quanto a esfera politica, Spinoza fala de "direito" e de 
e de  sta ado "leis" naturais no sentido de que todo individuo 6 por nature- 
ern *pinoza za determinado a existir e a operar de certo modo, e que esse 
--0 1-5 comportamento e necessario. 0 s  homens, que s3o "inimigos por 

natureza", pelo desejo de sobreviver estipulam o pacto social 
sobre bases utilitaristas. Todavia, uma vez que alguns direitos do homem s80 
inalienaveis - enquanto, renunciando a eles, o homem renuncia a ser homem -, o 
fim do Estado nao 6 a tirania, e sim a liberdade. 

P\valiac&o da rreligi60 da filosofia (ou seja, da verdade), que se des- 
dobra exclusivamente aos niveis do segundo 
e do terceiro gineros de conhecimento (ou 

As idCias filos6ficas de Spinoza eram seja, ao nivel de raziio e de intelecto). 
tais que nHo deixavam espaqo para a religiHo Ao contririo, segundo Spinoza, a re- 
a niio ser em plano claramente diferente do ligiHo permanece no nivel do primeiro g& 
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nero de conhecimento, em que predomina 
a imagina@o. 0 s  profetas, autores dos tex- 
tos biblicos, niio se destacam pel0 vigor do 
intelecto, mas pel0 poder da fantasia e da 
imagina@o, ao passo que o conteudo de seus 
escritos niio C feito de conceitos racionais, 
mas de imagens vividas. 

AlCm disso, a religiiio visa a obter a 
obediZncia, ao passo que a filosofia (e so- 
mente ela) visa a uerdade. Tanto isso C 
verdade que os regimes tiriinicos valem-se 
abundantemente da religiiio para atingir 
seus objetivos. 

Do mod0 como C professada na maio- 
ria dos casos, a religiiio C alimentada pel0 
temor e pela superstiqiio. E a maioria dos 
homens resumem seu credo religioso nas 
praticas de culto, tanto C verdade que, se 
formos atentar para a vida que a maioria 
leva, niio saberemos identificar de que credo 
religioso siio seguidores. 

Na realidade, diz Spinoza, os seguido- 
res das varias religi6es vivem aproximada- 
mente do mesmo modo. 

0 objetivo da religiiio, portanto, 6 o de 
levar o povo a obedecer a Deus, honra-lo e 
servi-lo. 

0 s  pontos do~t~inais 
f~ndarnentais da Biblia, 
seg~ndo Spinoza 

0 conteudo da f C  (tanto do Antigo 
como do Novo Testamento) se reduz a 
poucos pontos fundamentais, que Spinoza 
sintetiza nos sete seguintes: 

" 1) Existe Deus, isto C, o ente supremo, 
sumamente justo e misericordioso, modelo 
de vida auttntica. Quem o ignora ou niio 
crt em sua existtncia niio pode obedecer-lhe 
nem reconhec&lo como juiz. 

2) Deus C unico. NinguCm pode duvi- 
dar que a admissiio deste dogma seja abso- 
lutamente necessaria em funqiio da suprema 
devoqiio, admiraqiio e amor por Deus, posto 
que devoqiio, admiraqiio e amor nascem ex- 
clusivamente da exceltncia de um so sobre 
todos os outros. 

3) Deus C onipresente, ou seja, tudo 
lhe C conhecido. Considerar que as coisas 
lhe estejam ocultas ou ignorar que ele vt 
tudo significaria duvidar da eqiiidade de 
sua justiga, segundo a qual ele tudo rege, 
ou ate ignorii-la. 

4) Deus detCm o direito e o dominio 
supremo sobre tudo e niio faz nada por 
obrigagiio de uma lei, mas segundo seu ab- 
soluto beneplhcito e por efeito de sua grasa 
singular. Com efeito, todos sfo obrigados 
a obedecer-lhe em termos absolutos, ao 
passo que ele niio 6 obrigado a obedecer a 
ninguem. 

51 0 culto a Deus e a obedihcia a ele 
consistem apenas na justiqa e na caridade, 
isto 6, no amor ao proximo. 

6) Todos aquefes que obedecem a Deus, 
seguindo essa norma de vida, sso salvos 
(mas apenas eles), ao passo que todos os ou- 
tros, que vivem ao sabor dos prazeres, estiio 
perdidos. Na falta dessa firme convicgso, 
os homens nfo veriam por que deveriam 
preferir obedecer a Deus ao invCs de seguir 
seus prazeres. 

7) Deus perdoa os pecados de quem 
se arrepende. Com efeito, todos os homens 
caem no pecado. E, se niio houvesse a certeza 
do perdiio, todos perderiam a esperanga da 
salvagiio, nem haveria motivo nenhum para 
considerar Deus como misericordioso. Ja 
quem est6 profundamente convencido de 
que, em virtude de sua misericordia e de sua 
graga, segundo as quais governa tudo, Deus 
pode perdoar os pecados dos homens e, por 
causa dessa crenga, se inflama sempre mais 
de amor por Deus, este verdadeiramente 
conhece Cristo segundo o Espirito e Cristo 
esti nele." 

Ora, observa Spinoza, niio se pode dei- 
xar de cumprir nenhum desses pontos sem 
estar deixando de cumprir os fins pr6prios 
da religiiio. Mas nenhum desses pontos 
vincula a "dogmas" de seita nem a verdades 
teoricas bem precisas. 

p\ religi&o M&O tern 

"do9rnas verdadeirosff, 

Isso significa que a f C  niio requer 
"dogmas verdadeiros", e sim "dogmas 
piedosos", capazes de induzir h obedi8n- 
cia, e, portanto, significa que ha lugar 
para diferentes "seitas" religiosas. Assim, 
cada qual deve ser deixado inteiramente 
livre nesse campo: "A Escritura niio exige 
expressamente dogmas verdadeiros, mas 
dogmas tais que sejam necessaries a pritica 
da obeditncia, capazes de confirmar nos 
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corag6es o amor ao proximo [...I. 0 credo 
de cada um so deve ser considerado santo 
ou impio em virtude da obedihcia ou da 
conflitividade e niio em raziio da verdade 
ou da falsidade." 

No entanto, devemos notar que, sob 
aparente liberalidade, oculta-se a atitude 
oposta. 0 "verdadeiro" e o "falso" niio 
siio da compethcia da religiiio, e sim da 
filosofia. 

Nesse caso, entiio, B medida que se 
coloca como visiio absoluta do verdadeiro 
absoluto, a filosofia de Spinoza niio se torna 
depositaria de uma verdade indiscutivel? So 
na Ethica poderemos ler as verdades teoricas 
que a Biblia niio conttm? 

Essa t a conclusiio inevitivel. 

3uizos de Spinoza 
sobre Cristo 

Entretanto, devemos destacar tambtm 
que, em relagiio a Cristo, Spinoza assume 
uma atitude inteiramente peculiar. 

Ele niio p6e Cristo no mesmo plano 
dos profetas que ditaram leis em nome de 
Deus para obter a obedihcia. Com efeito, 
diz Spinoza, "devemos [.;.I pensar que Cris- 
to entendeu as coisas de mod0 verdadeiro e 
adequado, porque Cristo n2o foi tanto u m  
profeta, mas muito mais a propria boca de 
Deus". "E certamente - acrescenta nosso 
filosofo, a partir do fato de que Deus se 
revelou diretamente a Cristo e B sua men- 
te e niio, como aos profetas, atravks de 
palavras ou imagens, nada mais devemos 
entender seniio que Cristo entendeu a re- 
vela@o segundo a verdade, o u  seja, teve 
entendimento dela". Trata-se de afirmag6es 
verdadeiramente surpreendentes na boca do 
autor da Ethica. 

De resto, em uma de suas cartas, Spi- 
noza admite que Deus poderia imprimir 
em alguns "uma idtia tiio clara de si" "a 
ponto de fazer esquecer o mundo pel0 seu 
amor" e de fazer amar os outros como a si 
mesmos. Mas tambtm essa admissiio niio 
t menos surpreendente no context0 de seu 
sistema. 

CJ conceit0 spinoziano 
do Estado 
cowo garantia de liberdade 

Spinoza foi um incansavel defensor do 
Estado de direito. 

0 Estado de direito que Spinoza recons- 
truiu teoricamente parte de pressupostos 
muito pr6ximos aos de Hobbes. Com efeito, 
ele fala de "direito" e de "leis" naturais, 
no sentido de que, por sua natureza, todo 
individuo t determinado a existir e operar 
de certo modo, e que esse comportamento 
t necess6rio. 

Analogamente, devido B sua constitui- 
ggo, os homens, sujeitos a paix6es e iras, siio 
"inimigos por natureza". 

Mas, em virtude do seu desejo de viver 
e de ficar o mais possivel ao abrigo de con- 
tinuos conflitos, os homens estipulam um 
pacto social. Ainda mais que, sem a ajuda 
mutua, eles niio poderiam viver confortavel- 
mente nem cultivar seu es~irito. 

0 pacto social, portanto, origina-se 
da utilidade que dele deriva, e nela se fun- 
damenta. 

Entretanto, o Estado para o qua1 siio 
transferidos os direitos na constituiciio do 
pacto social n2o pode ser o Estado absolu- 
tista de que fala Hobbes. Alguns direitos do 
homem siio inalienaveis, porque, renuncian- 
do a eles, o homem renuncia a ser homem. 

0 fim do Estado niio t a tirania, e sim 
a liberdade. 

0 fato de o filosofo da "absoluta neces- 
sidade" metafisica se amesentar como o teo- 
rico da liberdade poli'tLa e religiosa constitui 
uma aporia que muitos jh observaram. 

Mas a defesa da liberdade religiosa 
e do Estado liberal tem raizes existenciais 
em Spinoza: banido da comunidade dos 
judeus e privado de vinculos de todo tipo, 
nada mais restava a S~inoza sen50 o Estado 
que lhe deixou a ligerdade de viver e de 
pensar. 

E foi precisamente tal Estado que ele 
quis teorizar. 

Pode-se dizer att  que, paradoxalmen- 
te, s6 mesmo naquele Estado que garantia 
plena liberdade ele p6de pensar o sistema 
da absoluta necessidade. 
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A PARTIR DA SUBSTANCIA DIVINA 

SUBSTANCIA: 
aquilo 

que existe em si 
e C concebido 

por si 

Deus 
6 a unica substincia, eterna e infinita, 

Causa sui e Natura naturans: 
necessidade absoluta de ser 

e causa imanente da qual tudo (atributos, modos, coisas) 
procede necessariamente 

e intemporalmente 

Dos infinitos atributos de Deus, 
(dos quais o homem conhece 

apenas o pensamento e a extensso) 
deriva 

ATRIB UTO: 
aquilo que existe 

na substfncia 
e C concebido 

por si 

* 
pensamento 
(res cogitans) 

4 
extens50 

(res extensa) 

MODO: 
aquilo que existe 

na substiincia 
e 6 concebido 

para a substfncia 

A Natura naturata, 
isto 6 ,  o universo que C o conjunto 

dos modos infinitos 

intelecto infinito, 
vontade infinita 

etc. 

e dos modos finitos 
I 

as idtias 
(ordo et connexio idBnticas aos 

idearum) 

movimento, 
mundo como totalidade 

etc. 

corpos 
(ordo et connexio 

rerum) 

empirico (sensaql o e imagina~so): idCias confusas e vagas 
racional (razlo): idCias adequadas comuns a todos os homens 
intuitivo (intelecto = vontade): idCias adequadas das coisas em seu 
proceder de Deus do qual deriva o amor Dei intellectualis 
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f l  Ethica ordine 
geometric0 demonstrata 

R Ethica de Spinozo Q urno obro h ico 
sm sau g&nero qua, reportondo-se oo 
grocedimento expositivo-demonstrotivo 
dos Elementos de Euclides, /avo o rnhtodo 
dedutivo-geornQtrico 6s consequ&nc~as extre- 
mas. R obro se divide, corn efeito, segundo 
definigdes, oxlornos, larnos, postulodos, 
proposigdss, dsrnonstrogdes, coroldrios, 
escdlios (ou eluc~dogdes), e divide-se ern 
clnco portes: 1 .  Deus; II. Natureza e origem 
da mente; Ill. Ortgem e natureza dos afetos; 
IV. R escravid60 humana, ou seja, as forps 
dos afetos; V. 0 poder do intelecto, ou seja, 
a ltberdade humano. 

Rqui apresentornos os dehnigdes e os 
oxiornos do porte I, rnois olgurnos propo- 
sigdes ocornponhados por demonstrogdo; 
olQm disso, poro dor urno ~dhio do sntre- 
logomento e do rigoroso concotenogdo do 
exposigdo de Spinozo, propornos todos os 
outros proposlgdss da relogdo do supro- 
citodo porte, limitondo-nos porhrn d sua 
enunciogdo. 

Dos frequsntissimos rernit6?naos internos 
do obro derivo o necessidode de rnonter a 
origindrio nurnerogdo spinoziono de dafini- 
gdes, oxiornos e proposlgdes. 

1 .  Por causa de si entendo aquilo cuja 
ess6nc1a implica a exist&nc~a; ou seja, oquilo 
cuja natureza n6o se pode conceber a n6o ser 
como exlstente. 

0. Diz-se em seu g&nero Fnita a coisa 
que pode ser delim~tada por outra da mesma 
natureza. Por exemplo, um corpo se diz fintto, 
porque dele concebemos outro sempre maior. 
Da mesma forma, um pensamento & del~mitado 
por outro pensamento. Mas um corpo n6o 6 
delimitado por um pensamento, nem um pen- 
samento por um corpo. 

3. Por substbncia entendo aquilo que 
exists em si, e 6 concebido por si: ou se~a, 
aquilo cujo conceito n6o tem necessidade 
do conceito de outra COISO, do qua1 devo ser 
formado. 

4. Por atr~buto entendo aquilo qus o inte- 
lecto percebe da substbncia, como constltuindo 
sua ess&ncia. 

5. Por modo entendo as afec@es do 
substdncia, ou seja, aquilo que est6 em outro, 
motivo pelo qua1 tamb&m & concebido. 

6. Por Deus entendo o ente absolutamente 
inf~n~to, isto 6 ,  a substdncia qua consta de atrl- 
butos infinitos, da qua1 coda um exprime eterna 
e infinita ess&ncia. 

Explicogdo. Digo absolutamente infinito, e 
n6o em seu g&nero; podemos com efeito negar 
atributos infinitos a tudo aquilo, que apenas em 
seu g&nero & inf~n~to; pertence, ao contr6r10, d 
ess&ncia daquilo qus & absolutamsnts infinito, 
tudo aqu~lo que exprime essencia s n60 impllca 
nenhuma nega~do. 

7. Diz-se livre a coisa que existe pela 
unica necessidade de suo natureza, e se de- 
termina a ag1r por si so: enquanto necess6rla 
ou, ainda, coagida, a que & determlnada por 
outro a existir e operar segundo certa e deter- 
minada raz6o. 

8. Por sternidode entendo a propria existen- 
cia, enquanto conceb~da como derivada neces- 
sariamente apenas da defini~60 da coisa sterna. 

Expl~cogdo. Com efeito, tal exist&nc~a i: 
concebida, enquanto vsrdade eterna, como 
ess&ncia da coisa, e por ~sso n6o se pode ex- 
plicar com a dura~do ou com o tempo, mesmo 
que a duraq3o seja concebida como corente de 
pr~ncipio e de fim. 

Axiomas 

1 .  Todas as coisas que existem, existem 
ou em SI mesmas ou em outro. 

2. Rquilo que n6o se pode conceber por 
outro, deve conceber-se por si mesmo. 

3.  De uma causa determ~nada segue-se 
necessariamente um efe~to, e, ao contr6rio. 
se nBo se d6 nenhuma causa determinada, & 
impossivel que der~ve um efsito. 

4. 0 conhecimento do efeito depende do 
conhec~mento da causa, e a ~mpl~ca. 

5. Coisas que nBo t6m nada em comum 
entre SI, n6o podem sequer entender-se umo 
por meio da outra, ou seja, o concsito de uma 
n6o implica o conceito do outra. 

6. R idha verdade~ra deve convlr com 
seu ldeado. 

7. Ress&nciade tudoaquiloquesepodecon- 
ceber como n6o exlstente, nBo implica a exist6ncia. 



33 
Capitulo segundo - Spinoza: a metafisica do monismo e do imanentismo panteista 

a. A substhcia em geral 

Proposi@es 
1 . R substdncia precede por natureza suas 

a fecgOes. 
2. Duas substdncias que t&rn atributos 

diversos ndo t&rn nada em cornum entre si. 
3. De duos coisas que ndo t&rn nada ern 

cornum entre si, urna ndo pode ser causa da 
outra. 

4. Duas ou mais coisas distintas se distin- 
guem entre 51 ou pela diversidade dos atributos 
das substdncias, ou pela diversidade de suas 
afecg6es. 

5. Na natureza das coisas ndo sa podsrn 
dar duos ou mais substdncias do mesma natu- 
reza ou atributo. 

6. Urna substdncia ndo pode ser produzida 
por outra substdnc~a. 

7. h natureza da substdncia pertence 
existlr. 

8. Toda substdncia & necessariarnente 
infinita. 

9. Quanto mais realidade ou ser urna coisa 
tern, tanto mais atributos Ihe cornpetem. 

10. Todo atributo de urna rnesma substdn- 
cia deve ser concebido por si mesmo. 

b. Deus existe necessariamente 
e 6 a Cnica subst6ncia 

1 1 . Deus, ou seja, a substdncia qua consta 
de atributos infinitos, do qua1 coda um exprime 
ess&ncia sterna e infinita, necessariarnente 
exists. 

Demonstro@o. Se o negas, concebes, 
pods-se deduzir que Deus ndo exista. Entdo 
(pelo axiorna 7) sua ess&ncia ndo irnplica a 
exist&ncia. Mas isso (pela proposigdo 7) & 
absurdo. Portanto, Deus existe necessaria- 
rnente. C. d. d. 

Da outro modo: De qualquer coisa deve- 
rnos estabelecer a causa, ou raz60, tanto do 
por que exlste, corno do por que ndo existe. 
Por exernplo, se o tridngulo existe, devarnos 
dar a razdo ou causa do por que existe; se, 
ao contrdrio, ndo ex~ste, devernos ainda dar 
a razdo ou causa que impede que exista, ou 
saja, que tolhe sua exist&nc~a. E esta razdo ou 
causa, ou deve estar contida na natureza do 
colsa, ou deve estar fora dela. Por exemplo, a 
razdo por que ndo existe um circulo quadrado & 
indlcada pela sua propria natureza; sem dljvida 
porque impl~ca contradigdo. Por que, vice-versa, 
a substdncia exista, segue ainda de sua natu- 
reza unicarnente, isto &, urna vez que irnplica a 
exist&ncia (veja a proposigdo 7). Mas a razdo 
porque o circulo ou o tridngulo existern, ou n60 

existern, ndo segue de sua natursza, mas da 
ordern da natureza corporea universal; com efsi- 
to, desta deve seguir ou que necessariamente 
o tridngulo j6 existe, ou que & irnpossivsl que o 
tndngulo j6 exista. Mas isso Q manifesto por si 
mesrno. Dai deriva que existe, necessariarnente, 
aquilo de que ndo se d6 nenhurna razdo nsrn 
causa, que Ihe irnpegam ex~stir. Se, portanto, 
nenhurna razdo nern causa sa possa dar qua 
irnpega qua Deus exista, isto &, que Ihe tolha a 
exist&ncia, & precis0 entdo concluir ern che~o que 
necessariamente existe. Mas se houvesse tal 
razdo ou causa, @la deveria se dar ou no propria 
natureza de Deus, ou fora dela, isto 8, ern outra 
substdncia de outra natureza. Porque se fosse 
do mesrna natureza, por isso rnesrno se conce- 
deria que Deus existe. Mas a substdncia que 
fosse de natureza diversa ndo teria nada ern 
comurn corn Deus (pela proposigdo P), e por isso 
ndo poderia nern p6r nern tolher sua exist&ncia. 
Visto entdo que a razdo ou causa, que tolha a 
exist&ncia de Deus, ndo se pode dar fora da 
natureza divina, dever6 necessariarnente se dar, 
no caso de que ndo exista, em sua propria na- 
tureza, o qua por6rn irnplicaria contradi$do. Mas 
6 absurdo afirrnar isso do ente absolutarnente 
infinito e sumarnents perfeito; portanto, ndo se 
d6, nern ern Deus nern fora de Deus, algurna 
causa ou razdo que tolha sua exist&ncia, e por 
isso Deus exlste necessariamente. C.d.d. 

De outro modo: Poder ndo exist~r 6 irn- 
pot&ncia, e vice-versa poder existir C pot&ncia 
(corno & evidente por si mesrno). Portanto, se 
aquilo qua j6 por necessidade existe, consiste 
apenas de entes definidos, os entes finitos sdo 
ainda mais potentes do que o ente absoluta- 
rnente infinito: mas isso (corno & claro por si 
rnesrno) 6 absurdo. Portanto, ou nada sxiste, ou 
necessariamente existe tarnbhrn o ente absolu- 
tamente infinito. Mas nos exist~mos, ou ern nos 
ou em outro que necessariamente existe (ver 
o axioma 1 e a proposigdo 7). Portanto, o ente 
absolutarnente infinito, ou seja (para a definigdo 
6). Deus, existe necessariarnente. C.d.d. 

Escolio. Nesta Wrna dernonstra$3o eu quis 
dernonstrar a exist&ncia de Deus a posteriori, a 
firn de que rnais facilmente se compreendesse 
a demonstragdo; ndo certarnente pelo fato de 
que a este rnesrno fundarnento ndo siga a priori 
a exist&ncia de Deus. Corn efeito, dado que 
poder existir & pot&nc~a, segue-se que quanto 
mais realidade tiver a natureza de uma coisa. 
tanto mais forgas ela tern por si mesrna par0 
existir; e, por isso, o ente absolutarnente infinito, 
ou seja, Deus, tem por si rnesrno uma pot&ncia 
de existir absolutamente ~nfinita, e por isso 
absolutarnente ex~ste. Todavia, talvez rnuitos 
ndo poderdo constatar facilrnente a evid&ncia 
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desta demonstragbo, por estarem acostumados 
a contemplor apenas as coisas que procedem 
de causas externas; e das coisas que sdo 
produzidas rapidamente, isto 6 ,  que facilmente 
existem, v&em tamb&m que rapidamente pe- 
recem, e julgam ao contr6rio como coisos mais 
dificeis de serem feitas, isto 6 ,  nBo tdo f6csis 
de existir, aquelas as quais concebem pertencer 
mais coisas. Todavia, para que sa libertem des- 
tes preconceitos, ndo tenho necessidade aqui 
de damonstrar por qua1 razao este enunciado, 
segundo o qua1 isso que rapidamente t: pro- 
duzido rapidamente perece, seja verdade~ro, e 
nern mesmo se, considerando todas as formas 
de naturaza, todas as coisas sejam igualmente 
faceis ou ndo. Mas basta apenas notar isto, 
que eu aqui 1-160 falo das coisas que sdo pro- 
duzidas a partir de causas externas, e sim das 
subst6ncias apenas que (pela proposigdo 6) 
ndo podem ser produzidas por nenhuma causa 
externa. Com efeito, as coisas que sdo produzi- 
das por causas externas, seja que constem de 
muitas, seja de poucas partes, seja qua1 for a 
perfeigBo ou realidads que tenham, tudo isso 
deve-se virtude da causa extarna, e portanto 
sua exist&ncia surge da unica perfeigdo da 
causa externa e nBo ds sua propria. Qualquer 
perfeigdo, ao contr6r10, tenha a substhncia, ela 
ndo & devida a nenhuma causa externa; por 
isso, tambCm sua exist&ncia deve seguir de 
sua natureza irnica, que portanto ndo G mais 
que sua sss6ncia. Portanto, a perfeigdo de uma 
coisa n6o tolhe a exist&ncia, mas, ao contr6rio. 
a pas; & a imperfeigBo que vice-versa a tolhe. 
Por isso, de nenhuma coisa podemos estar mais 
certos do que do existencia do ante absoluta- 
mente infinito, ou seja, perfeito, vale dizer, Deus. 
Com efeito, dado que sua esshncia exclui toda 
imparfeigdo, e impl~ca absoluta perfei~do, por 
~sso mesmo tolhe toda causa de duvidar de sua 
existencia, e d6 sumo certeza dela, o que, creio, 
tornar-se-6 claro tamb&m para quem prestou 
apenas um pouco de atengdo. 

12. NZlo sa pods concebar segundo o 
vardoda nanhum otributo clo substdncia, do quo1 
rasulta qua o substdncio posso sar dividido. 

1 3. R substdncio obsolutomanta infinito 
0 indivisivel. 

1 4. RI0m da Deus n6o poda hover nam sa 
concebar nenhumo subst6ncio. 

DsmonstrogZlo. Dodo que Deus 6 o ente 
absolutamente infinito, do qua1 nenhum atri- 
buto, que exprime a ess&ncia da substdncia, 
se pode negar (pela def~nigdo 6), e que ele 
necessarlamente existe (pela proposlg60 1 1 ), 
se houvesse alguma subst6ncia alhm de Deus. 
ela clever-se-ia explicar mediante al~um atributo 

mesmo atributo, o que (pala proposigbo 5) & 
absurdo; e por isso nenhuma subst6ncia al&m 
de Deus pode existir e, por conseguinte, nern 
ser conceb~da. Se, com efeito, se pudesse con- 
ceber, deveria necessariamente ser concebida 
como existent@; mas isso (pala primeira parte 
desta demonstragdo) 6 absurdo. RI&m de Deus. 
portanto, ndo pode haver nem ser concebida 
nenhuma ~ubStbn~i0. C.d.d. 

Coroldrio 1 . Dai deriva clarissimamente, 
em pr~meiro lugar, que Deus C unico, isto & 
(pela definigdo 6), que na natureza das colsas 
nbo h6 apenas uma s6 substhncia, e que ela 
& absolutamente ~nfinita, como j6 acenamos no 
escolio b proposlgdo 1 0. 

Coroldrio 2. Segue-se, em segundo lugar, 
que a coisa extensa e a colsa pensante, ou sdo 
atributos de Deus, ou entBo (pelo axioma 1)  
afecg6es de atributos de Deus. 

15. Tudo aquilo que exists, exlste em 
Deus, e nada pode existir nem ser concebido 
sem Deus. 

Damonstro@io. RI&m de Deus, ndo pode 
hover nern se pode conceber alguma substhncia 
(pela proposigdo 14), lsto 6 (pela definigdo 
3), alguma coisa que exista em si e que por sl 
mesma seja concebida. Na verdade, os modos 
(pela definigdo 5) ndo podem exist~r nern ser 
conceb~dos sem a substhnc~a; por esta razBo, 
podem ex~stir apenas no natureza divina, e 
somente mediante ela ser concebidos. Mas. 
al&m das substdncias e dos modos, nada 6 
dado (pelo axioma 1 ). Portanto, nada sen Deus 
pode existir nern ser concebido. C.d.d. 

c. Deus 6 causa imanente e 6 eterno 

16. Da nscessldade do natureza divina 
devem seguir-se infintas coisas em infinitos 
modos (isto 6 ,  todas as coisas que podem cair 
sob um intelecto infinito). 

17. Deus age unicamente pelas leis de suo 
natureza, e nZlo obrigado por algu&m. 

18. Deus & causa imanente e ndo transitiva 
de todas as coisas. 

19. Deus & eterno, ou seja, todos os atrl- 
butos de Deus sdo eternos. 

20. R exist&ncia de Deus e sua ess&nc~a 
sdo uma ljnica e mesma coisa. 

Damonstrog60. Deus (pela proposi~do 
precedente) e todos os seus atributos sdo 
eternos, ~sto t (pela definlg60 8), coda um de 
seus atributos exprime a exist&ncia. Portanto. 
os mesmos atributos de Deus, que (pela de- 
fin~gdo 4) manifestam a eterna exist&ncia de 
Deus, manifestam juntos tamb6m sua exist&ncia 
eterna, isto 6, a mesrna coisa que constltui a 

de Deus, e assim &xistiriam duos su~stdnc~ns do ess&ncia de Deus constiui a0 m&mo tempo a 
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sua exist&ncia, e por isso esta e suo ess&ncio 
560 uma ljnica e mesma coisa. C.d.d. 

Coroldrio 1 .  Disso decorre, em primeiro 
lugar, que a existhcia de Deus, assim como 
sua ess&ncia, & verdade sterna. 

Coroldrio 2. Segue-se, em segundo lu- 
gar, qua Deus, ou seja, todos os atributos de 
Deus, sdo imut6veis. Se, com efeito, sofressem 
mudanga por razdo de existhcin, deveriam 
tambbm (pala proposigdo precedente) mudar- 
se por razdo de ess&ncia, isto 6 (segundo j6 
notamos), de verdadeiros se tornariam Falsos, 
o que 6 absurdo. 

21 . Todas as coisas que decorrem do ab- 
soluta natureza de qualquer atributo de Deus, 
tiveram de existir sempre e como infinitas, isto 
6, sdo eternas e infinitas mediante o proprio 
atributo. 

22. Qualquer coisa que results da um 
atrrbuto de Deus, enguanto & modificado por 
uma modificagdo, que existe mediante o mesmo 
infinita e necessariamente, dew tamb6m ela 
existir infinita e necessariamente. 

23. Todo modo que exists infinito e por 
necessidade, deve por necessidade decorrer 
ou do absoluta natureza de algum atributo de 
Deus, ou de qualquer atributo modificado por 
uma modificagdo que existe inf~nita e necessa- 
riamente. 

24. R ess&ncia das coisas produzidas por 
Deus n6o implica a exist&ncia. 

Carta de Spinoza a I.udwig Meyer 
sohre o e s h o p  de urn prefacio deste 

2 o h  I'rincipia philosophiae cartesianae 
de Spinozil. 

Paris, Hihliotheque U~iversrtuire. 

Demonstro@o. € evidente pala defini@o 
1. Rpenas aquilo cuja natureza (em si conside- 
rada) implica a exist&ncia & causa de si, e ~xists 
pela hica necessidade de sua natursza. 

Coroldrio. Dai provbm que n6o apsnas 
Deus & causa de que as coisas comecem a 
exist~r, mas tambhm que perseverem no existir, 
ou seja (para usar um termo escol6stico), qus 
Deus & a causa essandi das coisas. Com efeito, 
tanto se as coisas existem como se ndo existem, 
todas as vezes que consideramos sua ess&ncia, 
vemos que esta ndo implica nern a exist&ncia 
nern a duragdo; por isso, sua ess&ncia ndo 
pode ser causa nem de sua exist&ncia nern de 
sua dura<do; mas causa & apenas Deus, a cuja 
Onica natureza pertence existir (pelo corol6rio 
1 da proposigdo 1 4). 

25. Deus & ndo apenas causa eficiente 
do existhcia das coisas, mas tamb&m de sua 
ess&ncia. 

26. Uma coisa, que foi determinada para 
realizar 0190, foi assim determinodo necessaria- 
mente por Deus; e a qua ndo foi determinada 
por Deus, n60 pode determinar a si propria 
para real izar. 

27. Uma coisa, que por Deus Foi deter- 
minada a realizar 0190, ndo pode tornar a si 
propria indetermmda. 

28. Tudo aquilo que & singular, ou seja, 
qualquer coisa que & f~nita e tem uma exist&ncia 
determinada, ndo pode existir nern ser determi- 
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nada a operar, a ndo ser que seja determinada 
a existir e a operar por outra causa, que b tam- 
b&m finita e tam uma exist6ncia daterminada: 
por sua vez, esta causa ndo pode existir nem ser 
d~terminada para operar, se nbo for determina- 
do a existir e a operar por outra, que tambbm 
& f~nita e tem uma existhncia determinada, e 
assim ao infinito. 

29. Na natureza das coisas ndo h 6  nada 
de contingents; mas todas as coisas sdo deter- 
minadas pela necessidade da natureza divina 
a existir e a operar de algum modo. 

30 .0  intelecto, Finito sm ato ou infinito em 
ato, deve compreender os atributos de Deus e 
as afec@es de Deus, e nada mais. 

31. 0 intelecto em ato, seja ele finito ou 
infinito, como tambbm a vontade, a cupidez, o 

amor etc., devsm se referir b natureza noturada 
e ndo b naturante. 

32. A vontade ndo pode dizer-se causa 
livre, mas apenas nacesdria. 

33. As coisas n6o puderam ser produ- 
zidas por Deus de nenhuma outra maneira, 
nem em uma ordem diversa de como foram 
produzidas. 

34. 0 poder de Dsus b sua propria es- 
shncia. 

35. Tudo aquilo que concebemos existir em 
poder de Deus, necessariamente existe. 

36. Nao exists nada de cuja naturezcl ndo 
resulte algum efeito. 

B. Spinoza. 
&a dsrnonstroda 

ssgundo a ordern gsornttrico. 



Capit~lo terceiro 

e as obras d e  Leibniz 

Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em Leipzig em 1646, de uma familia de 
ascendhcia eslava. Depois dos cursos de filosofia em Leipzig e de matematica em 
Jena, em 1666 laureou-se em jurisprud6ncia em Altdorf, perto de Nuremberg. A 
partir de 1668foi introduzido a corte do Eleitor de Moguncia, e de 
1672 a 1676 morou em Paris, onde conheceu os filosofos Arnauld Leibniz: 
e Malebranche e o matematico Huygens, e aprendeu perfeita- a vida 
mente a lingua francesa, que adotou em seus escritos. A partir e osescritos 
de 1676 entrou para o serviqo da corte do duque de Hannover, maisimportantes 
a quem permaneceu ligado ate a morte, tornando-se tambem - 3  1 
historiografo oficial da dinastia. Freqiientemente em viagem, 
hospedou-se nas mais prestigiosas cortes europeias e foi grande animador cultural 
(promovendo tambem a fundaqtio da Academia das CiGncias de Berlim), mas os 
ultimos anos de sua vida foram amargados pela pol6mica suscitada em 1713 pela 
RoyalSociety de Londres sobre a prioridade da descoberta do calculo infinitesimal 
(em que havia intensamente trabalhado), atribuida a Newton. Morreu em 1716. 

Suas obras mais importantes, escritas em latim ou franc&, stio: Discurso de 
meta fisica (1 686), Novo sistema da natureza (1 6%), Novos ensaios sobre o intelecto 
humano (1 703), Ensaios de teodiceia (1 71 O), Principios racionais da natureza e da 
graqa (1 71 4), Monadologia (composta em 1714). 

f\spiraG&o 2\ cr ia~&o 

de Mma cigncia ~niversal 

qMe compreendesse 

em si v6rias disciplinas 

Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em 
1646, em Leipzig, de familia de antigo tron- 
co eslavo (o nome originirio era Lubenicz). 
Dotado de ginio extraordinario e de notavel 
capacidade de aprendizagem e assimilaqiio, 
soube logo desenvolver uma cultura bas- 
tante acima dos niveis das escolas que ia 
freqiientando. A biblioteca da familia (o av6 
e o pai eram professores universitirios) era 

rica e bem sortida: Leibniz aprendeu muita 
coisa como autodidata. 

Cursou filosofia em Leipzig, mate- 
mAtica e Algebra em Jena e (em 1666) lau- 
reou-se em jurisprudhcia em Altdorf (nas 
proximidades de Nuremberg), onde tambCm 
conseguiu seu doutorado. Mas o ambiente 
academic0 era muito estreito para satisfazer 
as exigfncias de Leibniz, que sonhava com 
papel cultural em nivel europeu, chegando a 
aspirar pela criaqiio de uma ciincia universal 
que abarcasse em si as varias disciplinas e, 
inclusive, visava a uma,organiza@o cultural 
e politica universal. E nessa 6tica que se 
deve ver a irrequieta vida do fiksofo, que o 
levou de uma corte a outra e de uma capital 
a outra, impelindo-o a criar associa~Bes de 
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doutos e academias, e a formular projetos 
culturais e politicos de varios gineros, em 
grande parte utopicos. 

Tendo ingressado na associagio de 
Rosa-cruz (uma espicie de sociedade secreta 
com doutrinas de fundo misticizante, filan- 
tropic0 e utopico, do tip0 do que viria depois 
a ser a Magonaria), conseguiu (atravCs do 
bar50 Boineburg) ser introduzido na corte 
do Eleitor de Moguncia, a partir de 1668. 

De 1672 a 1676, Leibniz viveu em Paris, 
onde chegou para participar de uma miss50 
diplomatica, na comitiva de Boineburg (que 
apresentaria ao rei da Franga um projeto 
de expediqio ao Egito, com o objetivo de 
evitar a guerra da Franga contra a Holanda). 
A miss50 diplomatica n5o se concretizou, 
o bario Boineburg morreu em 1672, mas 
Leibniz obteve permiss50 para permanecer 
em Paris, com grande beneficio para seus 
estudos. Conheceu os filosofos Arnauld e Ma- 
lebranche, bem como o matematico Huy- 
gens, que exerceu notiveis influincias sobre 
ele. (Nesse meio tempo, embora residindo 
em Paris, teve oportunidade de ir tambCm a 
Londres, onde se tornou membro da presti- 
giosa Royal Society.) Esse longo period0 que 
passou em Paris foi fundamental em todos 
os aspectos, at6 porque permitiu a Leibniz 
o perfeito aprendizado da lingua francesa, 
que adotou em seus escritos, com grande 
vantagem para sua difusio. Lembremo-nos 
de que, naquela ipoca, o alemio ainda ngo 
era "lingua douta". 

N5o tendo conseguido obter um cargo 
estiivel em Paris, Leibniz, em 1676, aceitou 
p6r-se a servigo de JoEo Frederico de Brauns- 
chweig-Luneburg, duque de Hannover, na 
qualidade de bibliotecirio da corte. 

Na viagem de retorno 5 sua patria, teve 
oportunidade de passar novamente por Lon- 
dres (onde conheceu Newton) e depois fazer 
uma etapa em Amsterdam (onde conheceu 
Leeuwenhoeck, famoso por suas pesquisas 
em microbiologia, que muito interessavam 
a Leibniz), e, por fim, em Haia, onde p6de 
conhecer Spinoza (que, ao que consta, leu 
para ele algumas paginas dos manuscritos 
de sua Etbica). 

Em fins de 1676, Leibniz assumiu suas 
fung6es na corte de Hannover, 5 qual, mes- 
mo com algum sofrimento, permaneceria 
ligado at i  sua morte, tornando-se tambCm 
conselheiro da corte inicialmente e, depois, 
historiografo oficial da dinastia, bem como 
elaborador vivaz e ativo da politica hanno- 
veriana. 

Entre 1687 e 1690, realizou muitas 
viagens ligadas 5 sua atividade de historia- 
dor da corte (a fim de conseguir documen- 
ta@o sobre a genealogia exata da Casa de 
Braunschweig): alim de na Alemanha, esteve 
na Austria (onde recusou um cargo de his- 
toriador que lhe foi proposto por Leopoldo 
I) e na Itilia (Roma, Niipoles, Florenga, 
Modena e Veneza). 

A partir de 1689, suas relag6es com os 
Hannover comegaram a se deteriorar. Jorge 
Ludovico, que depois se tornaria Jorge I da 
Inglaterra, n io  se mostrou disposto a tolerar 
facilmente as continuas ausincias de Leibniz 
e suas nem sempre autorizadas iniciativas 
culturais e politicas de v6rios tipos, que o 
afastavam de suas funq6es de historiador. 
Mas nem por isso a atividade politica e as 
iniciativas do filosofo se reduziram. Tentou 
promover a uniso das Igrejas, prosseguindo 
numa linha traqada muitos anos antes. Tor- 
nou-se socio da Academia das Ciincias de 
Paris. Promoveu a fundagso da Academia 
de Cikncias de Berlim, da qual se tornou 
presidente. Tornou-se tambCm conselheiro 
secreto de Frederico I da Prussia. Mais tarde, 
em 1712, foi nomeado conselheiro secreto 
de Pedro, o Grande, da Russia, que preten- 
dia elevar o seu pais aos niveis europeus. 
Em 171 3, foi nomeado conselheiro da corte 
em Viena. 

Em 1714, Jorge de Hannover tornou-se 
Jorge I da Inglaterra. As regalias de Leibniz 
acabaram. 0 novo rei nEo o quis mais em 
Londres e os v6rios poderosos que Leibniz 
havia servido e aconselhado de diversos 
modos, bem como as academias que havia 
fundado, e das quais era socio, acabaram 
por esqueck-lo. 

Leibniz morreu em 1716, aos setenta 
anos, na solidgo. Seu funeral foi acompa- 
nhado somente por seu secretario. Entre as 
academias, somente a da Franga recordou 
seus mQitos. 

0 s  ultimos anos da vida de Leibniz 
foram amargos: alim da tens50 que se cria- 
ra nas relag6es corn os Hannover, teve de 
enfrentar tambim a polimica suscitada em 
1713 pela Royal Society de Londres sobre a 
prioridade da descoberta do cSlculo infinite- 
simal feita por Newton ou por ele. Leibniz 
fizera sua descoberta em 167511676 (e a tor- 
nara publica em 1684), independentemente 
de Newton, que fizera a descoberta antes, 
mas com procedimento diferente. Portanto, 
tratava-se de descobertas auttinomas, mas a 
posig5o n3o imparcial da Royal Society e o 
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desejo de Jorge I de n io  fomentar polimi- 
cas fizeram com que os efetivos mCritos de 
Leibniz n io  fossem reconhecidos. 

Em meio a tantos encargos, distribui- 
dos entre cortes, academias, circulos cultu- 
rais e viagens, surge espontaneamente a 
pergunta: quando 6 que Leibniz estudava, 
pensava e escrevia? Ele amava sobretudo a 
meditaqio noturna. Mas os pensamentos 
dele s io  testemunhas de seus interesses vi- 
tais e existenciais: pode-se dizer que Leibniz 
pensava precisamente vivendo o tip0 de vida 
que viuia. Quase todos os seus escritos s io  
de carater ocasional e bastante breves, n io  
exigindo particular empenho. 

0 perfil de conjunto do pensamento de 
Leibniz emerge sobretudo dos seguintes es- 
critos: Discurso de metafisica (1686), Novo 
sistema da natureza (1695), Principios racio- 
nais da natureza e da graCa e Monadologia 
(1714). Mais volumosos s io  os Ensaios de 
teodice'ia (1710) e os Novos ensaios sobre o 
intelecto humano, de publicaqio postuma. 
Por fim, s io  muito importantes as numero- 
sas Epistolas (na Cpoca, a epistola era um 
verdadeiro ghero  literario). 

Devemos recordar que, em geral, Leib- 
niz escreveu em latim (que era a lingua ofi- 
cia1 por excelincia dos doutos) e em franc&, 
pelas raz6es acima explicadas. 
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entre "philosophia perennis" e "philosophi novi" 

e das "formas substanciais" 

A revolug80 cientifica, Bacon e, sobretudo, Descartes, haviam produzido no 
pensamento ocidental uma reviravolta radical: extendo e movimento eram dora- 

vante considerados causas suficientes para a explicagao adequada 
A media@ das coisas, e por isso os metodos das ciencias matemf icas e fisicas 
entre antigo pareciam doravante ser os unicos possiveis tambem em Bmbito 
e novo filosofico. Em particular, pareciam irremediavelmente compro- 
- 9  7 metidos o conceit0 de fim (ou de "causa final") e o conceit0 de 

substSncia, entendido no sentido de "forma substancial". 

Leibniz retoma justamente estes dois conceitos, reivindicando sua perenidade 
e mostrando a possibilidade de conciliag80 com as mais significativas descobertas 

dos filosofos e cientistas "modernos"; a chave desta conciliagao 
A recuperacao consiste precisamente na rigorosa distingao entre: 
do finalismo a) Bmbito propriamente filosofico, em que se indaga sobre 
e das principios mais universais por meio das formas substanciais e em 
"formas perspectiva finalista global, sem porem oferecer nenhum conhe- 
substanciais" cimento especifico de fen8menos naturais; 
-- 9 2-3 b) Bmbito propriamente cienti'fico, em que se capta a na- 

tureza em seu aspect0 matematizavel e se consegue fornecer 
conhecimentos fenomhicos especificos, mas renunciando a determinar os prin- 
cipios ultimos. 

A ten ta t iva  de  wediaG2io 

e de  s in te se  

e n t r e  an t igo  e novo 

A revoluqgo cientifica, Bacon e, so- 
bretudo, Descartes, haviam produzido na 
historia do pensamento ocidental uma 
reviravolta radical e decisiva, como j6 vi- 
mos amplamente. Parecia at6 que ngo so as 
soluqties, mas tambCm as problem6ticas 
da filosofia escolistica e da filosofia antiga 
tivessem se tornado obsoletas, a ponto 
de nHo poderem mais ser repropostas. 0 s  
pariimetros, os modulos e os mCtodos das 
citncias matem6ticas e fisicas pareciam 
doravante os iinicos possiveis, tambCm no 
iimbito da filosofia. 

De forma especial, dois conceitos 
pareciam irremediavelmente comprome- 
tidos: 

a )  o de "fim" ou de "causa final", jun- 
tamente com a visa0 teleologica geral (fina- 
listica) da realidade sobre ele fundada; 

b) o conceito de "substiincia", entendi- 
da no sentido de "forma substancial", jun- 
tamente com a respectiva visgo ontologica 
da realidade. 

Pois bem, foram precisamente esses os 
conceitos que Leibniz retomou, reivindican- 
do nzo apenas sua validade, mas tambCm, 
em certo sentido, a "perenidade" (na sua 
expressgo philosophia perennis, para indi- 
car as aquisiqties fundamentais da filosofia 
veteromedieval). E, alCm disso, mostrou a 
possibilidade de sua conciliaqiio com as mais 
significativas descobertas dos philosophi 
novi, ou seja, dos "modernos" filosofos e 
cientistas. 

Leibniz descobriu que, na realidade, 
trata-se de perspectivas que se colocam em 
planos diferentes, que em si mesmas n5o 
apenas niio se embatem, quando s2o enten- 
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didas em seu significado apropriado, mas 
tambtm podem ser oportunamente integra- 
das entre si com grande vantagem. 

Toda a filosofia de Leibniz brota dessa 
grandiosa tentativa de "mediagiio" e "sin- 
tese" entre antigo e novo, tornada particu- 
larmente eficaz pel0 duplo conhecimento 
que ele possuia: de um lado, os filosofos 
veteromedievais (Leibniz estudou niio ape- 
nas os escolasticos, mas tambtm Aristoteles 
e Platiio); do outro, o cartesianismo e os 
mttodos da nova cihcia (tambtm ele era 
cientista de grande valor). 

Nessa tentativa de reconsiderar os an- 
tigos a 1uz dos modernos e fundir suas dife- 
rentes instiincias reside a grandeza historica 
e teorica de Leibniz. 

Examinemos mais minuciosamente a 
problematica do "finalismo" e a da "substiin- 
cia", que o nosso filosofo pretende repropor 
e que, como veremos, constituem o eixo 
central de todo o seu pensamento. 

2 0 novo significado 
do finalismo 

A explicagiio dos fenGmenos que a 
nova ciincia e o cartesianismo propunham 
era de carater "mecanicista", como vimos. 
Extensiio e movimento eram considerados 
causas suficientes para fornecer explicasiio 
adequada das coisas. A essa posigiio, que 
exclui claramente a consideragiio do fim, 
Leibniz opde nada menos que a concepg50 
que Plat50 expde no Fedon, precisamente 
nas ctlebres paginas em que ele relata sua 
"segunda navegagiio", ou seja, sua desco- 
berta metafisica fundamental. 

Leibniz considera que essas paginas 
plat6nicas se adaptam admiravelmente a seu 
proposito, parecendo terem sido formuladas 
propositalmente "contra nossos filosofos, 
muito materialistas". 

Nestas paginas, por boca de Socrates, 
Plat50 critica Anaxagoras por ter prome- 
tido explicar todas as coisas em funs50 da 
inteligincia e da causa final, que t a causa 
do bem; todavia, depois critica o fato de ele 
ter faltado a sua promessa, recorrendo i s  
habituais causas fisicas, mecinicas e mate- 
riais. 0 fato, por exemplo, de Socrates ter 
as Dernas feitas de ossos. musculos. tenddes 
etc., explica ter ido ele para a prisiio e la 

somente do ponto de vista do movimento 
meciinico. A verdadeira causa (a suprema e 
ultima) t de tip0 bem diferente: t a escolha 
moral do bem e do melhor (Socrates julgou 
bom obedecer i s  leis e melhor sofrer a con- 
denagiio e, conseqiientemente, utilizou as 
causas "mecinicas" de suas pernas, seus 
musculos e seus tenddes). 

No Discurso de metafisica, Leibniz 
deixou no manuscrito um espago, com a 
evidente intengiio de traduzir e repor em 
circulagiio essas piginas de Platiio, tendo-o 
feito efetivamente em outro lugar. E por 
varias vezes chamou a atengiio sobre elas, 
tanto lhe eram prementes. 

Todas as coisas se explicam niio em 
funs50 de suas componentes materiais, e 
sim em fungiio da inteligincia soberana or- 
denadora segundo um fim preciso. 

Tudo o que jh dissemos t suficiente 
para mostrar que, obviamente, niio se trata 
de um simples "retorno" a Platiio, mas de 
avanso ainda maior. 

A explicagiio mecanicista dos fen6me- 
nos em Platiio t de fato rejeitada, enquanto 
em Leibniz t amplamente valorizada, en- 
quanto resulta coincidir corn o ponto de 
vista da ci8ncia. 

Mas ele, ao mesmo tempo, faz ver 
como apenas a consideragiio finalista esteja 
em grau de dar uma visiio global das coisas 
(e, portanto, verdadeiramente filosofica) e 
como a concilia@o dos dois me'todos e de 
grande vantagem para o proprio conheci- 
mento cientifico e particular das coisas. 

3 0 novo significado 
das fopmas s~bstancia is  

Anilogo t o raciocinio que Leibniz faz 
a proposito da quest50 das "formas subs- 
tanciais" e das "substiincias". 

Erram os filosofos modernos ao lan- 
Garem descrtdito sobre elas, porque elas 
siio capazes de fornecer uma explicagiio 
geral (filosofica) da realidade, que as causas 
mecinicas n5o fornecem. Por outro lado, 
os filosofos antigos, particularmente os 
escolasticos e certos aristotClicos, tambtm 
erraram, como continuam errando aqueles 
que neles se inspiram, ao pretender explicar 
com essas formas substanciais os fen6menos 

, * 

ter permanecido sem fugir, mas o explica particulares da fisica. 
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A distinqiio entre 1) o plano da expli- 
caq5o filos6fica geral e 2) o plano da expli- 
caqHo cientifica particular permite a Leibniz 
a medias20 entre o ponto de vista antigo e 
o moderno. 

Portanto, enquanto as causas mecf ni- 
cas explicam os fen6menos particulares, as 
formas substanciais fornecem urna expli- 
caq5o global segundo urna 6tica diferente. 
E cada urna destas explicaq6es tem em seu 
fmbito urna validade precisa. 

Resumindo o que foi dito at6 aqui, 
podemos concluir dessa forma: 

A chave para conciliar a philosophia 
perennis com os philosophi novi consiste na 
rigorosa distinqio entre o fmbito propria- 
mente filosofico e o fmbito propriamente 
cientifico. 

Portanto, obstinando-se em basear-se 
nas "formas substanciais" ao explicar os 
fen6menos cientificos, os aristotilicos e os es- 
colisticos caem em evidentes absurdos, mas, 
ao mesmo tempo, os novos filosofos caem 
em excessos de tip0 oposto ao negarem in 
toto as formas substanciais, que continuam 
validas em outros fmbitos de explicaqgo. 

111. $\ r e f 1 ~ t a ~ 8 0  do mecanicismo 

Segundo Leibniz, portanto, para alem da extensilo e do movimento, e 
como seu fundamento, ha algo que 4 de natureza n%o fisica, mas metafriica: e a 
substbncia, entendida como forga originaria, indicada por Leibniz com o termo 

entel4quia e, sobretudo, com o de m6nada. Destas premissas 

A substdncia 
emergem importantes consequ~ncias: 

entendida 1) o "espaso" e o "tempo" s%o apenas fentimenos, modos 
corno f o r p  com os quais a realidade aparece a nds, e nilo duas entidades ou 
originaria duas propriedades ontologicas das coisas; 
e de natureza 2) o mundo em seu conjunto e uma "grande maquina" que, 
rneta fisica mediante "leis convenientes", atua uma "finalidade" querida por 
-- y 1-2 Deus corn a "escolha do melhor", razso pela qua1 o mecanicismo e 

simplesmente o mod0 pelo qua1 se realiza o "fina1ismo"superior. 

0 "er r0  m e m o r ~ v e l "  

d e  D e s c a r t e s  

Do que foi dito at6 agora, torna-se 
claro que a complexa operaqgo de "media- 
qiio" de Leibniz n io  se limita a distinguir o 
plano do mecanicismo cientifico do plano do 
finalismo filos6fico e a sobrepor este iquele, 
mas vai bem mais alim, tocando na propria 
base em que se fundamentava o mecanicis- 
mo. Com efeito, segundo Leibniz, extens20 
e movimento, figura e nzimero siio apenas 
determina~6es extrinsecas da realidade, que 
nHo v5o alCm do plano da aparhcia, ou seja, 
do fen6meno. 

A extensgo (a res extensa cartesiana) 
niio pode ser a essfncia dos corpos, porque 
por si mesma niio basta para explicar todas 

as propriedades corporeas. Por exemplo, diz 
Leibniz, ela nHo explica a inkrcia, ou seja, 
a relativa resistincia que o corpo op6e ao 
movimento, a ponto de ser necessaria urna 
"forqa" para desencadear tal movimento. 0 
que significa que existe algo que esti ale'm 
da extensio e do movimento, que nao C de 
natureza puramente geomitrico-meciinica 
e, portanto, fisica, e que, portanto, C de 
natureza metafisica, que i precisamente a 
"forqa". E dessa forqa que derivam tanto o 
movimento como a extensgo. 

A proposito disso, Leibniz acredita 
ter vencido Descartes pela descoberta de 
um "erro memoravel" cometido por este 
em termos de fisica. Com efeito, Descar- 
tes sustentava que aquilo que permanece 
constante nos fen6menos meciinicos i a 
quantidade de movimento (mv = massa x 
velocidade). Leibniz, ao contrario, demons- 
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tra que isso C cientificamente insustentiivel, 
pois o que permanece constante C a energia 
cine'tica, isto C, a "forqa viva", como ele a 
chama, expressa pel0 produto da massa 
pela aceleraqiio (mu2 = massa x velocidade 
ao quadrado). 

A correqiio de um err0 de fisica de 
Descartes, portanto, leva Leibniz a urna 
conclusiio filosofica muito importante, ou 
seja, a de que os elementos constitutivos da 
realidade (os fundamentos dela) siio algo 
que esta acima do espaqo, do tempo e do 
movimento, e que portanto se coloca no 
imbito daquelas subst2ncias tiio depreciadas 
pelos "modernos". Desse modo, Leibniz 
reintroduz as substiincias entendidas como 
principios de forqa, como urna esp6cie de 
pontos metafisicos, forqas originarias. 

Leibniz niio chegou a essa solu@o de 
repente, mas atravts de intensa meditaqiio 

M6nada. "M6nadaF' e a expressao 
com que Leibniz traduz o termo gre- 
go monds, que significa "a unidade" 
ou "aquilo que e uno"; a palavra, de 
origem pitagorica, fora retomada 
peios neoplat6nicos e depois por 
Giordano Bruno. 
A m6nada e propriamente urna subs- 
ttincia simples, isto e, urna entidade 
individua capaz de agSo, e os princi- 
pios de suas agbes sao as percepgbes 
(representagdes) e as apetigees (von- 
tade). 
Por via de sua unidade e simplicidade, 
diz Leibniz, as m6nadas sdo repre- 
sent6veis como os atomos de Demo- 
crito, porem com a diferenga de que 
n%o se trata de atomos materiais ou 
fisicos, e sim de atomos formais, nao 
extensos. 
Leibniz designa a m6nada tambem 
com o termo aristotelico entekquia, 
que indica a substhcia simples en- 
quanto tern em si a propria determi- 
na@o e perfeigao essencial, ou seja, 
a propria autonomia e finalidade 
interior. 
Deus e a m6nada originaria e supre- 
ma, da qua1 todas as outras s%o criadas 
segundo urna hierarquia que, espe- 
lhando o grau de clareza e distinq20 
das representagdes, vai das m6nadas 
espirituais as simples manadas-almas, 
ate as m6nadas "nuas" ou inferiores. 

sobre Descartes, que, em um primeiro mo- 
mento, levou-o a abandonar Aristoteles, 
depois a urna fugaz superaqiio de Descartes 
pela aceitaqiio do atomismo relanqado por 
Gassendi e, por fim, a urna recuperagso do 
conceit0 aristottlico de substincia, oportu- 
namente repensado e redimensionado. 

Sucessivamente, Leibniz tambCm adota 
novamente ele pr6prio o nome de "enteli- 
quia", que indica a substiincia enquanto 
tem em si mesma sua prdpria determina@o 
e perfei@o essencial, ou seja, sua prdpria 
finalidade interior. Mas o termo mais tipico 
para indicar as substiincias-forqas primi- 
gEnias seria o de "m6nadasn (do grego 
monas, que significa "unidade"), de gEnese 
neoplat6nica (e que Giordano Bruno havia 
recolocado em circulaqiio, embora com 
acepqio diferente). 

da  descoberta leibniziancl 

Antes, porim, de tratar da doutrina das 
"m6nadas", devemos destacar algumas con- 
seqiiEncias muito importantes que derivam 
de tudo o que Leibniz estabeleceu. 

0 "espaqo" niio pode coincidir com a 
natureza dos corpos, como queria Descartes, 
e menos ainda pode ser sensorium Dei, como 
pretendia Newton, ou at6 propriedade abso- 
luta de Deus, como advogava o newtoniano 
Clarke. Para Leibniz, o "espaqo" torna-se 
um fenGmeno, ou seja, u m  modo em que a 
realidade aparece para nds, embora nso se 
trate de mera ilusiio, e sim de phaenomenon 
bene fundatum. 

0 espaqo C simplesmente a ordem das 
coisas que coexistem ao mesmo tempo, ou 
seja, algo que nasce da rela@o das coisas 
entre si. Portanto, nso C urna entidade ou 
propriedade ontologica das coisas, mas re- 
sultado da relaqgo que nos captamos entre 
as coisas. 

Assim, 6 fen6meno bene fundatum, 
porque se baseia em efetivas rela~oes das 
coisas entre si, mas niio C um fen6meno 
porque em si mesmo niio C ente real. Po- 
lemizando com Newton e Clarke, Leibniz 
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diz at6 que, entendido como o entendiam 
"certos ingleses modernos", o espaqo C um 
"idolo" no sentido baconiano e, portanto, 
como tal, deve ser eliminado. Em conclusio, 
o espaqo C um mod0 de aparecer subjetivo 
das coisas, embora com fundamento obje- 
tivo (as relaq6es entre as coisas). 

LlEl 3 co~cepqGo leibniziana 

do tempo 

Leibniz chega a conclus6es analogas 
tambCm sobre o "tempo", que se torna urna 
espCcie de ens rationis, exatamente como o 
espaqo. 0 tempo n io  C realidade existente, 
quase um como que transcorrer ontologico, 
um fluir real, regular e homogineo, mas sim 
um fendmeno, tambCm este bene fundatum. 
Como o espaqo C urna resultante fenomi- 
nica que brota da relaqio da coexistincia 
das coisas, da mesma forma o "tempo" C 
a resultante fenominica que deriva da su- 
cessiio das coisas. 0 fundamento objetivo 
do tempo est6 no fato de que as coisas pre- 
existem, coexistem e p6s-existem, ou seja, 
se sucedem. E dai nos extraimos a idCia de 
tempo. Tambim a consideraqio do tempo 
como entidade absoluta 6 um "idolo" em 
sentido baconiano que, como tal, deve ser 
descartado. 

Em suma, espaqo e tempo nio sio rea- 
lidades em si mesmas, mas fendmenos con- 
seqiientes a existdncia de outras realidades. 
Eis a definiqio mais concisa que Leibniz 
deles nos deixou: "0 espaqo C a ordem que 
torna os corpos situiiveis e mediante a qual, 
existindo juntos, eles tim um posiqio rela- 
tiva entre si, do mesmo mod0 que o tempo 
C urna ordem an6loga em relaqio a sua po- 
siqio sucessiva. Todavia, se n io  existissem 
criaturas, o espaqo e o tempo so existiriam 
nas idCias de Deus." 

Essa C urna etapa muito importante na 
discuss20 sobre a natureza fenominica do 
espaqo e do tempo. Alias, C inclusive urna 
etapa indispensavel para compreender a 

"revoluqio" posterior que Kant realizari a 
esse respeito. 

Qil A s  leis fisicas 

como "leis d a  conveni~ncia" 

Se assim for, as leis elaboradas pela 
mecinica perdem seu carater de verdades 
matematicas, ou seja, dotadas de veracidade 
logica incontestivel, para assumir o carater 
de "leis da conveniGncia", leis fundadas na 
regra da escolha do melhor, segundo a qual 
(corno veremos mais adiante) Deus criou 
o mundo e as coisas do mundo. 

Cai por terra a visiio cartesiana do 
mundo e dos corpos vivos como "maqui- 
nas" entendidas mecanicisticamente. 

0 mundo 6, sim, urna como que 
"grande miiquina" em seu conjunto, como 
tambCm siio maquinas todos os organismos 
em particular, desde suas partes menores. 
Mas a maquina do universo, assim como as 
maquinas-partes, siio a realizaqiio do querer 
divino, a concretizaqiio de urna "finalidade" 
desejada por Deus com a "escolha do me- 
lhor" (de que falaremos adiante). 

0 mecanicismo e' apenas o modo por 
meio do  qual se realiza o "finalismo" su- 
perior. 

E assim, mais urna vez, o mecanicismo 
se esfacela para dar lugar a um finalismo su- 
perior, como diz Leibniz nesta passagem: "E 
surpreendente que a unica consideraqiio das 
causas eficientes niio esteja em grau de dar 
razio das leis do movimento. Com efeito, C 
necessirio recorrer tambCm as causas finais, 
e as leis do movimento dependem n io  do 
principio de necessidade, mas do principio 
de convenidncia, isto C, da escolha operada 
pela Sabedoria divina. E esta C urna das 
provas mais eficazes e tangiveis da existencia 
de Deus". 



IV. 0 s  pontos  fundamen ta i s  

* Tudo o que existe ou e uma simples m6nada1 ou 4 um complexo de m6nadas. 
As atividades fundamentais de toda m6nada s3o duas: a percepgso ou represen- 
tagso, e a apetigao ou tendencia para percepqdes sucessivas. 

Leibniz distingue alem disso entre a simples percepc;%o e a A realidade 
apercepgiio, que B percepc;%o acompanhada por  consci&ncia e 6 C constituida 
propria apenas de certas m6nadas particulares, isto 4, dos espiritos POr~ubstsncias 
ou inteligbncias. simples: 

Cada m6nada representa todas as outras, ou seja, o universo af ;;-ydas 
inteiro, e 6 de fato um microcosmo; a conex30 total do universo, 
porem, e representada em cada m6nada apenas indistintamente. 

este o significado da formula leibniziana segundo a qua1 o presente esta 
gravid0 do futuro: em cada instante esta presente a totalidade do tempo e dos 
eventos temporais. 

Cada m6nada representa todo o universo com diferente (maior ou menor) 
distingo das percepgaes e sob perspectiva diferente, e e justamente tal perspectiva 
que torna cada m6nada diversa de todas as outras. Disso Leibniz tira seu principio 
de identidade dos indiscerniveis, segundo o qua1 na"o existem duas 
substrincias indiscerniveis (absolutamente indiferenciadas), porque ldent idade 
de outro mod0 elas seriam uma unica e identica substrincia. dos 

A diferente angulaq30 segundo a qua1 as menadas repre- indiscerniveis: 
sentam o universo, e o diferente nivel de consci@ncia de suas "soexistem 
representat$es, delineiam uma hierarquia das mcjnadas, que duas 

subst;incias das manadas sem percepg%o chega ate a mdnada das manadas, indiferenciadas. a Deus, em que todas as representasdes tem o nivel de clareza e CriaFso 
consciencia absolutas. e hierarquia 

Deus e, portanto, a m8nada primitiva, a substiincia origindria das mbnadas 
e simples, enquanto todas as outras m6nadas s3o produzidas ou , g 3-6 
"criadas" por Deus mediante fulguragaes; uma vez criadas, depois 
as m6nadas n5o podem perecer a n%o ser por aniquilai(;ao por parte do proprio 
Deus que as criou. 

Como ja dissemos, segundo Leibniz, a 
realidade constitui-se de "centros de forqa", 
ou seja, de centros de atividade, pontos ou 
atomos fisicos e imateriais. Esses centros de 
forqa s5o "substiincias simples", que Leibniz 
chamou de "mhadas" ,  exatamente para 
indicar sua simplicidade e unidade, e tam- 
bCm chamou de "enteliquias" para indicar 
a perfeiq50 intrinseca que possuem. 

Tudo o que existe C uma simples m6na- 
da ou C um conjunto de menadas. Em suma, 
as m6nadas s5o os "elementos de todas 
as coisas", de mod0 que, se conseguirmos 
conhecer a natureza da m h a d a ,  consegui- 
remos tambCm conhecer a natureza de toda 
a realidade existente. 

Mas eis os novos problemas que dai 
nascem e como Leibniz os resolve. 

Qua1 6 a natureza da mhada? Ou melhor, 
do momento que ja se estabeleceu que ela 
n5o C materia, mas "forqa", de que natureza 
e essa forqa? 

Em geral, a m6nada deve ser concebida 
analogamente i nossa atividade psiquica. Isso 
permite ao nosso filosofo, ao mesmo tempo, 
afirmar a absoluta unidade da m6nada e, 
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juntamente, garantir-lhe um conteudo rico e 
multiplo. Com efeito, tambCm nossa mente C 
una e, ao mesmo tempo, seu conteudo C rico 
e multiplo, sendo constituido pelas varias 
"representaqdes". AlCm disso, nossa mente 
passa de urna representaqiio para outra e de 
urna voliqiio para outra, "apetecendo" (ou 
seja, tendendo a )  conteudos sempre novos. 

Pois bem, siio exatamente estas as duas 
atividades fundamentais de toda m6nada: 

a )  a da percep~iio ou representaqiio; 
b )  a da apet i~i io ,  ou seja, a tendencia a 

sucessivas percepqdes. 
Siio exatamente essas atividades que 

identificam e distinguem as varias m6nadas 
entre si. 

Este C um dos pontos mais delicados 
da monadologia, que deve ser muito bem 
compreendido, caso contrario toda a cons- 
truqiio leibniziana corre o risco de cair no 
non sense ou no jogo do paradox0 intelec- 
tual gratuito. 

Quando Leibniz diz que a natureza da 
atividade de todas as mdnadas esta e m  
perceber (ou e m  representar), niio pretende 
falar de percep~iio (ou representa@o) acom- 
panhada de consciZncia o u  entendimento. 

Existe grande diferenqa entre a )  o sim- 
ples perceber e b )  o perceber consciente, que 
Leibniz destaca tambCm do ponto de vista 
lexical, chamando este ultimo com o termo 
"apercep@o". 

Ora, a "apercepqiio" C propria somente 
de certas m6nadas particulares, ou seja, dos 
espiritos ou inteligencias, de mod0 que se 
pode dizer que todas as mbnadas percebem, 
mas somente algumas (alCm de perceberem) 
tambCm apercebem. Todavia, at6 nas m6na- 
das que d m  apercepqdes o numero de percep- 
qdes inconscientes continua infinitamente su- 
perior ao numero das percepqdes conscientes. 

AlCm disso, Leibniz mostra oportuna- 
mente que nos mesmos - que, como entes 
inteligentes, tambCm temos apercep~6es -, 
em muitos casos percebemos sern aperceber, 
ou seja, sem termos consciencia daquilo que 
esta nos acontecendo. 

Ainda mais refinadas siio as observaqdes 
que ele, faz, sobretudo nos Novos ensaios 
sobre o intelecto humano, onde fala de pe- 
quenas percepp5es (petites perceptions), que 
siio "percepqdes insensiveis", ou seja, per- 
cepqdes das quais niio temos conscihcia, das 
quais C tecida nossa vida cotidiana e das quais 
podemos apresentar inumeriveis exemplos. 

"Essas pequenas percepqdes - escreve 
Leibniz - por suas consequhcias s20 de 

eficicia maior do que se costuma pensar. Siio 
elas que formam aquele nio-sei-qui?, aque- 
les gostos, aquelas imagens das qualidades 
dos sentidos, claras em seu conjunto, mas 
confusas em suas partes, aquelas imyressdes 
que os corpos externos provocam em nos e 
que encerram o infinito, aquelas liga~des que 
cada ser tem com todo o resto do universo". 

Portanto, voltando ao problema do 
significado da afirmaqiio leibniziana de que 
toda m6nada tem como atividade essential 
a percepqio, poderiamos dizer que ela, 
como nosso filosofo diz expressamente, 
significa tiio somente que toda mbnada C 
expressio multorum in uno, express50 de 
urna multiplicidade na unidade, raziio pela 
qual essa expressio tern diferentes niveis, s6 
alcanqando o nivel do conhecimento no grau 
das m6nadas mais elevadas. 

2 Cada m 6 n a d a  r e p r e s e n t a  

o ~ n i v e r s o  

e k c o m o  urn rnicvocosmo 

A soluqiio dada a esse primeiro e funda- 
mental problema relativo i natureza da m6na- 
da propde imediatamente um segundo proble- 
ma, tambtm importante: o que cada m6nada 
percebe e representa? A resposta de Leibniz 
C muito clara e extremamente reveladora. 

Cada mbnada representa todas as 
outras, ou seja, o universo inteiro: "cada 
substincia expressa exatamente todas as 
outras, por efeito das relaqdes que tem corn 
elas", "cada m6nada representa todo o 
universo", ou seja, a totalidade. 

Portanto, em cada m6nada ha urna 
"conspiraq20 de todas as coisas". Em suma, 
realiza-se aquilo que os gregos chamavam de 
"cooperaqio de todas as coisas entre sin e 
que os pensadores renascentistas chamavam 
omnia ubique, ou seja, urna presenqa e urna 
ressonincia de todas as coisas em tudo. 

Podemos, portanto, dizer que a doutri- 
na leibniziana segundo a qual cada m6nada 
representa todas as outras nada mais C do que 
a variante moderna (isto 6, expressa em ter- 
mos de "representaq20") da classica doutrina 
d o  tudo-em-tudo, enunciada primeiramente 
pelos naturalistas e mCdicos gregos e levada 
as suas extremas consequencias metafisicas 
pelos neoplat6nicos antigos e renascentistas. 

AlCm disso, devemos destacar que a an- 
tiga doutrina do homem como microcosmo 
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estende-se agora a todas as substiincias: cada 
mdnada e' u m  microcosmo. 

Leibniz chega at6 a dizer que, do mo- 
mento que cada m6nada C "espelho vivo 
perpktuo do universo", de todos os eventos 
do universo, se tivkssemos mente suficiente- 
mente penetrante poderiamos perceber na 
menor m6nada tudo aquilo que aconteceu, 
tudo aquilo que acontece e tudo aquilo que 
acontecera, tudo aquilo que est6 distante no 
tempo e no espaqo, toda a historia do univer- 
so. Na alma de cada um de nos (assim como 
em cada mbnada), est6 representada toda a 
"conexZo do universo", mas nZo de forma 
distinta: s6 em um tempo infinito poder-se-ia 
explicitar tudo aquilo que nela est6 implicito. 

Leibniz tambCm expressa esse conceit0 
com a belissima formula " o  presente est6 

L E I B N I T I I ,  

O P E R A  O M N I A ,  
Nunc primurn collrCta~ in CIlrres diffributa, pmhtie 

nibus & indicibus exornata. Rudio 

L U D O V I C I  D U T E N S .  
T O M U S  P R I M U S ,  

QUO T H E O L O G l C A  C O N T I N E N T U R .  

CENEVR, 
d F R A T R E S  DE T O U R 1  J ES. 

l l~ lp l r t ' l l l lP  tl'l ' i~ l l l l r l l l ' l  / '~11~111~1 '111 '1  

1; 0 ' - i l t l ' -~~l t i i  d l ,  t11~11'11~d, 

c~Oll f l r~O C'117 SULI O/i?"l 111~115 ftllllOS~1, 

h l o ~ i . ~ d o l i ) g i ; ~ ,  cfc 1714. 
. ~ ~ ' ~ ~ l l t l l ~ i l  / .C / / J? I IZ ,  L Z  ~ C ~ l / i d ~ l d C  6 ~ ~ O l l ~ t i t l l ~ d d  

/ l o "  "c('"tro"L1(' f ; l r~ ' l " ;  

csfc,s cc,rltros ric filrcd s;io "substiirzi-ias s i ~ r ~ l ~ l c s "  

gravid0 do futuro", o que significa que, em 
cada instante, estS presente a totalidade do 
tempo e dos acontecimentos temporais. E 
esse tambCm i um mod0 de expressar em 
dimensso cronologica o grande principio 
segundo o qual "tudo estL em tudo." 

0 principio da identidade 
dos indiscerniveis 

De tudo o que foi dito brota ainda 
um terceiro problema: se todas as m6nadas 
representam todo o universo, como podem 
elas se diferenciar entre si? 

Cada m6nada representa todo o uni- 
verso, mas com diferente (maior ou menor) 
d i s t i n ~ i o  das percep~6es e sob diversos iin- 
gulos. Cada m6nada representa o mundo em 
perspectiva diferente, e C precisamente essa 
perspectiva que faz com que cada m6nada 
seja diversa de todas as outras. 

Alias, segundo Leibniz, C tal a varieda- 
de de perspectivas nas representaqGes, que 
niio apenas diferem as coisas diversas entre 
si por espicie, mas tambCm at6 no iimbito de 
uma mesma espCcie nZo existem duas coisas 
absolutamente iguais entre si. NZo existem 
em todo o universo duas folhas, dois ovos 
ou dois corpos da mesma espCcie totalmente 
iguais entre si. Alias, nZo existem sequer duas 
gotas de igua iguais. 

E aquilo que C dito nesses exemplos 
referidos a folhas, ovos, corpos, gotas 
d'agua, que sZo conjuntos de mhadas ,  
vale integralmente para cada m6nada e m  
partiqular. 

E dai que Leibniz extrai seu principio 
da "identidade dos indiscerniveis", segun- 
do o qual, exatamente, n i o  existem duas 
substiincias indiscerniveis (ou seja, absoluta- 
mente indiferenciadas e, portanto, idcnticas) 
ou, para falar em outros termos, dado que 
houvesse duas substiincias indiscerniveis, 
elas coincidiriam, sendo assim uma zinica e 
idBntica substiincia. 

4 3ndividualidade e infinita 

variedade das wGnadas 

0 principio da identidade dos indiscer- 
niveis C, segundo Leibniz, importantissimo, 
a ponto de mudar (juntamente com o prin- 
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cipio da raziio suficiente, de que falaremos 
adiante) "o estado da metafisica". Com 
efeito, ele fundamenta duas doutrinas es- 
senciais do  sistema leibniziano: 

a )  fornece um novo mod0 de explicar 
a individualidade de cada substsncia; 

b) explica a variedade infinita das subs- 
tsncias e da harmonia do universo. 

N o  que se refere ao  primeiro ponto, 
Leibniz diz textualmente: "Nos individuos, 
o principio de individuaqiio se reduz ao prin- 
cipio de distinqiio (...). Se dois individuos 
fossem inteiramente semelhantes e iguais, 
em suma, indistinguiveis por si mesmos, niio 
teriamos o principio de individuaqiio e, ouso 
at6 dizer, dada tal condiqso, niio haveria 
nenhuma distinqiio individual e diferenqas 
entre individuos." 

No que se refere ao  segundo ponto, 
com base no principio em questiio, Leibniz 
pode pensar em riqueza extraordinaria da 
realidade. Se nem mesmo duas m h a d a s ,  
por mais pequenas e modestas que sejam, 
podem ser identicas, entiio o universo, niio 
apenas em seus compostos, mas tambCm 
em seus elementos simples e minimos, 
representa urna diferenciaqiio infinita, 
o que significa uma variedade infinita e 
urna riqueza infinita, a maior das riquezas 
possiveis. 

5 f\ hierarquia das &madas 

Por fim, devemos destacar que os dife- 
rentes Bngulos segundo os quais as m6nadas 
representam o universo, e os diferentes ni- 
veis de consciencia das representaqoes que 

elas tern, permitem a Leibniz estabelecer 
urna hierarquia das m6nadas. 

No grau mais baixo, encontram-se as 
m6nadas nas quais nenhuma percep@o al- 
canqa o nivel de apercep@o; pouco a pouco 
seguem-se as m6nadas nas quais, progressi- 
vamente, os niveis de percepqiio tornam-se 
mais claros, a ponto de alcanqar a memdria 
e, mais acima, at6 a razzo. Em Deus, todas as 
representaqoes tern o nivel da mais absoluta 
clareza e consciikcia. Portanto, Deus vt de 
mod0 perfeito tudo em tudo. 

6 f\ criaq6o das m~madas 
e sua indestrutibilidade 

Somente Deus C a unidade ou m6- 
nada primitiva, a subst2ncia originaria e 
simples. 

Todas as outras m6nadas siio produzi- 
das ou "criadas" por Deus: "por assim dizer, 
elas nascem de fulguraqaes continuas da 
divindade". Nesse caso, "fulguraq~o" C um 
termo neoplat6nico aqui usado por Leibniz 
para expressar a criaqiio a partir do nada. 

Altm disso, uma vez criadas, as m6- 
nadas niio podem perecer: elas so poderiam 
perecer por meio de urna aniquilaqiio por 
parte do proprio Deus que as criou. 

Leibniz, portanto, tira as seguintes 
conclus6es: "(  ...) que urna substincia s6 
pode comeqar por criaqiio e so pode perecer 
por aniquilaqiio; que niio se pode dividir 
urna substBncia em duas e que de duas niio 
se pode fazer uma, de mod0 que o numero 
das substincias niio aumenta nem diminui 
por via natural [...In. 
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A m6nada e o principio de forp e de atividade, mas e atividade pura apenas 
em Deus. Em todas as outras manadas a atividade 4 imperfeita, e isso constitui 
justamente sua "materialidade". A "materia-primaff da mbnada consiste nas per- 
cepc;6es confusas que tem, e este 6 o aspect0 passivo proprio da 
mbnada, A corporeidade e a extensso sso a "materia segunda",  ater ria-prima 
e aquilo que chamamos "corpos" d o  "agregac;6es de m6nadas4'. e materia 

Toda substiincia corporea B em geral um agregado unificado segunda 
por uma mbnada superior, que constitui a entelbquia dominan- "a mhnada. 
te; nos animais. esta entelequia dominante e a alma, entendida ~ ~ ~ $ ) e q u i a  
como principio de vida; no homem a m6nada dominante e a alma dominante entendida como espirito. - 3 2-4 

As m6nadas inferiores representam mais o mundo do que 
Deus, enquanto as substdncias pensantes representam mais Deus 
do que o mundo e sZio destinadas a constituir a republics geral dos espiritos sob 
o supremo Monarca, que e justamente Deus. 

1 0 s  problemas ligados 
A concepczo das msnadas 
C O ~ O  elemento 

Dissemos que as menadas s5o "0s ele- 
mentos de todas as coisas". Como deve 
ser entendida essa afirmaqao no context0 
leibniziano? 

N5o haveria nada mais errado que ima- 
ginar as m h a d a s  colocadas em um espaqo 
(corno, por exemplo, os atomos de Democri- 
to), agregando-se mecanicamente ou fisica- 
mente (ou seja, espacialmente) entre si. Com 
efeito, elas s5o pontos n5o-fisicos, ou seja, 
centros metafisicos, e o espaqo C fenemeno 
(corno vimos) derivado das m h a d a s ,  n5o 
tendo portanto nada de originario, e sim de 
derivado das proprias menadas. 

Leibniz, portanto, deduz todo o uni- 
verso das substincias metafisicas tais como 
ele as caracterizou. 

Em particular, precisou esclarecer os 
seguintes pontos de mAxima importincia: 

1) como nasce a )  a materia da mbnada, 
que, em si mesma, i imaterial, e b) a cor- 
poreidade da mbnada, que, em si mesma, 
n5o e corpo; 

2) como 6 que, em sua complexidade 
orginica, os animais se formam da m h a d a ,  
que i simples; 

3) considerando o principio da con- 
tinuidade (a  lei segundo a qua1 a natureza 
n i o  da saltos), como e por que subsiste clara 
distinqiio entre os espiritos (0s seres dotados 
de inteligincia) e todas as outras coisas. 

Vejamos como Leibniz procura resol- 
ver cada um desses problemas, dos quais 
depende a inteligibilidade de todo o seu 
sistema. 

2. ExplicaGzo da materialidade 
e covporeidade das mihadas 

a )  Como vimos, a menada i principio 
de f o r ~ a  e de atividade. Mas essa atividade 
so i atividade pura e absoluta em Deus. Em 
todas as outras menadas, portanto, a ativi- 
dade i limitada, ou seja, imperfeita. E nisso, 
precisamente, reside sua "materialidade". 
Assim, a "matiria primeira" das menadas 
i t5o-somente o halo de "potencialidaden 
que lhes impede de ser ato puro. 

Ati em sua potincia absoluta, o pro- 
prio Deus n50 poderia retirar da m8nada 
a "matiria primeira" entendida no sentido 
explicado, porque, nesse caso, "faria dela 
ato puro como somente ele en.  Pode-se dizer 
tambim que a "matiria primeira" da me- 
nada consiste nas percepq6es confusas que 
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ela tem e que esse, precisamente, C o aspect0 
passiyo proprio da m6nada. 

E evidente que, entendida nesse novo 
sentido, ou seja, como o fundo obscuro de 
cada mbnada, como limite da atividade 
perceptiva, a matiria primeira torna-se algo 
completamente novo: a grandeza, a impe- 
netrabilidade e a extensgo, que antes eram 
consideradas caracteristicas que a definiam, 
tornam-se agora um "efeito", urna "mani- 
festaqZom. A obscuridade das percepq6es 
da m6nada se manifesta como grandeza, 
impenetrabilidade e extensio. 

b) A corporeidade e extensio (que Leib- 
niz chama tambCm de "matCria segunda") e, 
em geral, aquilo que chamamos c'corpos" siio 
"agregaq6es de m6nadasn. Mas deve-se notar 
bem que a corporeidade niio tem urna consis- 
tcncia ontologica, urna realidade em si: ela C 
f e n h e n o  que tem seu fundamento nas m6- 
nadas que entram em relaqio entre si, C "fen6- 
meno bem fundado", como vimos serem "fe- 
n6menos bem fundados" o tempo e o espaqo. 

, &plicaGi30 da ~ons t i t~ i~ i30  

dos brgi3os animais 

Para Leibniz, em geral, toda substincia 
corporea ngo C um agregado puro e simples 
de mijnadas, mas sim um agregado unificado 
por urna m6nada superior, que constitui 
como que a entele'quia dominante. Nos 
animais essa entelkquia dominante C a alma, 
entendida no sentido clissico de principio 
de vida, ao passo que no homem, como 
veremos, a manada dominante C a alma 
entendida como espirito. 

Mas o que caracteriza a visiio de cor- 
poreidade propria de Leibniz C a sua forte 
colorag50 vitalista e organicista. Para ele, 
tudo C vivo, porque cada m6nada C viva. 
Ademais, como as m6nadas que constituem 
cada agregado sao inumeriveis (elas s5o 
superiores a qualquer numero que possa- 
mos imaginar), em cada agregado C possivel 
imaginar urna sCrie de agregados sempre 
menores, que reproduzem as mesmas carac- 
teristicas em grau menor, como urna espCcie 
de fuga ao infinito, que apequena cada vez 
mais a mesma perspectiva. 

Essa concepqio leibniziana implica tres 
consequhcias. 

a )  Em primeiro lugar, ngo se pode falar 
de geraqEo absoluta nem de morte absoluta. 

Aquilo que chamamos de "geraqdes" s io  
acrtkimos e desenvolvimentos, ao passo 
que aquilo que chamamos de "mortes" s io  
diminui~lies e involu@5es. 

Trata-se de urna idCia, ja levantada 
pelos antigos pensadores gregos, que Leibniz 
nEo deixa de recordar. 

b) Em segundo lugar, niio se deve falar 
de epigenese, ou seja, de geragzo do animal, 
mas sim de pri-forma@o. No semen animal 
j i  existe, prC-formado, em pequena escala, 
o futuro animal, que se desenvolveri preci- 
samente com o crescimento. 

c) Em terceiro lugar, deve-se falar de 
certa indestrutibilidade do animal (que C 
diversa da imortalidade pessoal, propria do 
homem, da qua1 falaremos adiante). 

A diferenca 

das m6nadas espirituais 

Assim, chegamos ao ultimo dos pro- 
blemas suscitados: como C que os espiritos 
ou substincias pensantes se diferenciam de 
todas as outras m6nadas? 

Na ilustraq50 geral dos pontos princi- 
pais da metafisica monadologica, j6 vimos 
urna primeira diferenga: as manadas inferio- 
res s6 percebem, ao passo que as superiores, 
alCm de perceber, tambCm apercebem. 

Mas a apercepqio C propria tanto dos 
animais inferiores como dos inteligentes; 
os primeiros sentem, os segundos pensam e 
conhecem as causas. 

Leibniz, porCm, n io  se contenta com 
essa diferenqa, apresentando ainda outra, 
muito importante: as m6nadas inferiores 
representam mais o mundo do que Deus, ao 
passo que as substfncias pensantes represen- 
tam mais a Deus do que o mundo. 

Em urna carta a Arnauld, Leibniz escre- 
ve: T o m  efeito, se todas as formas das subs- 
tf ncias expressam todo o universo, pode-se 
dizer que as substincias brutas expressam 
mais o mundo do que a Deus, ao passo que 
os espiritos expressam mais a Deus do que 
o mundo. Por isso, Deus governa as subs- 
tfncias brutas segundo as leis materiais da 
forqa ou da transmissio do movimento e go- 
verna os espiritos segundo as leis espirituais 
da justiqa, de que as outras substfncias s io  
incapazes. E por isso as substincias brutas 
podem ser chamadas materiais, porque a 
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economia seguida por Deus em relaggo a 
elas C a de operario ou maquinista, ao passo 
que em relaggo aos espiritos Deus cumpre 
as fung6es de principe e legislador, que C 
infinitamente mais elevada. E enquanto, em 
relag20 a tais substincias materiais, Deus 
niio representa nada mais do que aquilo 
que representa em relaqiio a tudo, isto C, a 
fung2o de autor geral das coisas, j6 em re- 
laq2o aos espiritos ele assume outro papel, 
pelo qual o concebemos dotado de vontade 

e de qualidades morais, sendo ele proprio 
espirito e como que um entre nos, a ponto 
de entrar em urna ligag2o de sociedade co- 
nosco, da qual C o chefe. Essa sociedade 
ou republica geral dos espiritos, sob aquele 
supremo Monarca, C a parte mais nobre do 
universo, composta de muitos pequenos 
deuses, sob a diregio daquele grande Deus. 
Com efeito, pode-se dizer que os espiritos 
criados diferem de Deus somente como o 
menos do mais, como o finito do infinito". 

VI. Iqavmonia pveestabelecida 

As mbnadas nao t@m janelas por meio das quais algo possa entrar ou sair, ou 
seja, nenhuma mbnada age sobre outra ou sofre a agao de outra. As vdrias mbnadas 
sao, corn efeito, estruturadas em geral de mod0 a extrair tudo 
de seu interior, razao pela qua1 aquilo que cada urna extrai do Correspond&& 
proprio interior coincide corn aquilo que outra extrai do proprio entre as 
interior, com urna correspondhcia e harmonia perfeitas, queridas representa(;bes 
por seu criador. 0 sistema da harmonia preestabelecida garante, das mdnadas 
portanto, a perfeita correspondencia entre as representa@es das e a reakfade 
varias mbnadas e a realidade externa: Deus e a verdadeira liga@o externa. 

Leibniz responde de comunica@o entre as subst8ncias, e e em virtude dele que or a Bay,e 
fenbmenos de urna mbnada concordam com os da outra e que +g  nossas percepc6es sao objetivas e verdadeiras. 

1, Ih\ fese leibniziana 

segundo a as msnadas 

'In60 tzm janelasl' 

e os dois pvoblemas 

qMe dai devivam 

Uma caracteristica fundamental das 
m6nadas (e somente sob sua luz todo o 
sistema leibniziano se torna compreensivel) 
se expressa na seguinte proposiggo da Mo- 
nadologia: "As m6nadas ngo tern janelas 
atravCs das quais algo possa entrar ou sair." 

Isso significa que cada m6nada C como 
um mundo fechado em si mesmo, n20 
sendo suscetivel a qualquer solicitag50 ou 
influencia que derive do exterior. Em outros 
termos: nenhuma m6nada age sobre outra e 
nenhuma m6nada sofre a aq2o de outra. 

Sem diivida, esse C o ponto mais de- 
licado de toda a metafisica monadol6gica, 

que os intirpretes ngo deixaram de apontar 
como paradoxal e como fonte de toda urna 
sCrie de aporias. Entretanto, deve-se notar 
que a teoria do isolamento das substincias, 
a partir de Descartes, se tornara muito 
difundida, fortemente reforqada pelos oca- 
sionalistas e, em ultima analise, pel0 proprio 
Spinoza, como ja vimos. 

Em Leibniz, a quest20 assume o ma- 
x i m ~  de complexidade, por motivo muito 
simples. Eliminado o dualism0 entre res 
cogitans e res extensa, Leibniz, ao invCs de 
eliminar o problema da influencia de urna 
substincia sobre outra, defronta-se com esse 
problema multiplicado B segunda potencia. 

a )  Com efeito, tendo, por urn lado, 
introduzido um numero infinito de m6nadas 
como centros autdnomos de forgas (infinitos 
centros isolados), ele devia explicar, consi- 
derando tal isolamento, como se poderiam 
pensar as relag6es entre as m6nadas. 

b) Por outro lado, tendo concebido 
os corpos como agregados de m6nadas re- 
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gidos por urna m6nada hegemhica, que 
C alma nos animais (corno vimos), devia, 
para comeqar, dar conta das relaq6es entre 
alma e corpo e, altm disso, de mod0 enor- 
memente ampliado (dado que a quest50 
niio diz respeito somente ao homem, mas 
a todos os corpos, ja que, para Leibniz, em 
ultima analise, todos os corpos s5o vivos e, 
portanto, animados). 

2 AS possiveis solLtG6es 
dos dois problemas 
e a posic60 asswnida 
por Leibniz COW a 

"harmonic\ pwestabelecida" 

A soluqiio dos dois problemas (embora 
alcanqada por Leibniz com muito esforqo 
e em momentos sucessivos) C a mesma e C 
muito engenhosa. 

Ela foi denominada pel0 proprio autor 
(a partir de 1696) com a express50 "sistema 
da harmonia preestabelecida", tornando-se 
a marca peculiar e como que o simbolo de 
todo o sistema de Leibniz. 

0 que C essa "harmonia preestabele- 
cida" ? 

Para explicar a relag50 e o acordo entre 
duas m8nadas em geral (entre as represen- 
taq6es de duas mbnadas), particularmente 
entre a m8nada-alma e as m8nadas-corpo 
(as representaq6es e acontecimentos da pri- 
meira e os acontecimentos da segunda), ha 
tris hipoteses possiveis: 

1) a de supor urna as50 reciproca, 
biunivoca; 

2) a de postular urna intervenqiio de 
Deus em todas as ocasi6es, como artifice 
do acordo: 

3 )  a de conceber as substincias (as 
varias m6nadas em geral, assim como as 
m8nadas-alma e as que constituem o corpo) 
estruturadas de tal mod0 aue elas extraiam 
tudo do seu interior, e de tal mod0 que aquilo 
que cada urna extrai do seu interior coincida 
com aquilo que todas as outras extraem do 
seu proprio interior com correspondincia e 
harmonia perfeitas, considerando que isso 
faz parte de sua propria natureza, desejada 
Dor seu Criador. 

Leibniz valeu-se do e x e m ~ l o  eficaz 
de dois relogios de pindulo, quafez muito 
efeito (recordemos que o pindulo era des- 

coberta recente). Dados dois relogios de 
pindulo, sua perfeita sincronia poderia se 
dar de tris modos: 

1) construindo-os de mod0 que um 
influa sobre o outro; 

2) encarregando o relojoeiro de sincro- 
nizh-10s a todo momento; 

3)  prC-construindo-os de mod0 tiio 
perfeito que possam, autonomamente, 
marcar sempre o mesmo tempo, em perfeita 
concordincia. 

Para Leibniz, a primeira solug50 C 
banal e vulgar. E, como tal, ele a rejeita (as- 
sim como a rejeitava a filosofia racionalista 
moderna). A segunda C a soluqiio ocasiona- 
lista, que pressup6e um milagre continuo 
e, em ultima anilise, revela-se contraria a 
sabedoria divina e a ordem das coisas. E o 
terceiro caminho C o da "harmonia prees- 
tabelecida". 

Sintetizando sua soluq5o e generalizan- 
do-a de mod0 quase axiomatico, Leibniz 
escreve em urna Epistola: "N5o creio que 
seja possivel urn sistema em que as m6nadas 
atuem urna sobre a outra, porque n5o ha um 
mod0 de explicaqiio possivel, e acrescento 
que a influincia C supCrflua: com efeito, por 
que urna m8nada deveria dar ?I outra aquilo 
que ela ja tem? Exatamente essa e' a propria 
natureza da substiincia: estar o presente 
gravido do futuro, e de urn elemento poder 
se entender o todo (. . .). " 

A presenqa do "tudo em tudo", que j6 
apontamos como um dos pontos basicos da 

mhadas, as quais, por forga de sua 
simplicidade e impenetrabilidade, 
nao agem fisicamente urna sobre a 
outra; portanto, "a influencia entre 
as m6nadas e apenas ideal", e "pode 
ter sua eficacia apenas mediante a 
intervengso de Deus". 
Para explicar em particular o acordo 
da alma com o corpo, Leibniz ser- 
ve-se do exemplo de dois relogios 
de p@ndulo, cuja perfeita sincronia 
ocorre porque suas estruturas foram 
construidas desde o principio com 
perfeita correspond@ncia. 
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metafisica monadologica, revela-se, mais urna 
vez, uma chave decisiva para desvelar o sen- 
tido oculto sob o aparente paradox0 do pen- 
samento leibniziano, como veremos agora. 

3 fi objec6o de Bayle 
e a vesposta de Leibniz 

Perplexo com essa tese paradoxal, 
Pierre Bayle, em seu cClebre Dicionario, 
apresentou um exemplo, intencionalmente 
provocador, para refutar o "sistema da 
harmonia preestabelecida" . Suponhamos 
que um ciio esteja comendo e, ao saborear 
a comida, experimente uma sensaqiio de 
prazer; e suponhamos que, de repente, 
alguCm lhe d5 uma bastonada, de mod0 
que do sentimento de prazer o ciio passa 
para urna sensaqiio de dor. Como explicar 
isso sem supor a influencia causal direta da 
bastonada, ou entiio sem recorrer ao sistema 
das "causas ocasionais"? 

Leibniz responde do seguinte modo: 
a concatenaqiio dos acontecimentos em 
quest50 se explica pressupondo urna con- 
cordincia harmonicamente preestabelecida 
por natureza. Se cada m6nada representa o 
universo do  seu proprio ponto de vista, e se 
cada alma o representa especialmente em 
relaqiio ao  proprio corpo, niio ha nenhuma 
dificuldade em supor que a alma do czo re- 
presente, desde o inicio e de mod0 veraz, to- 
dos os acontecimentos que constituiriio sua 
vida, inclusive a bastonada (e a conseqiiente 
dor, que recebera em dado momento), sob a 
forma de "pequenas percepq6esn, ou seja, de 
percepq6es indistintas, e que, em dado mo- 
mento, por desenvolvimento interno, essas 

percepq6es se tornem distintas e claramente 
percebidas. Ao momento de a percepqiio 
da bastonada e da respectiva dor do ciio se 
tornarem distintos, corresponde exatamente 
a aqiio do homem que lhe da a bastonada. 
Por isso, o homem que d6 a bastonada no 
ciio existe verdadeiramente, mas o homem 
e seu bast50 n i o  influem do exterior sobre a 
alma do  cso, da mesma forma que, no caso 
dos relogios sincronizados, um n5o influi 
sobre o outro. 

4 Deus como fundamento 
da L\avmonia pveestabelecida 

A harmonia preestabelecida, portanto, 
garante a perfeita correspondcncia entre 
as representaq6es das varias m6nadas e a 
realidade externa, ou seja, a veracidade e a 
realidade daquelas representaqoes. 

0 mundo representativo das m6nadas 
niio C um mundo de sonhos privado, e sim 
um mundo objetiuo. 

As mihadas, portanto, "niio d m  por- 
tas nem janelas", mas tern representaq6es 
exatamente correspondentes aquilo que esta 
fora de sua porta e de sua janela, porque, ao 
cria-las, Deus harmonizou-as intrinsecamen- 
te de urna vez por todas, fundamentando a 
concordincia de cada urna com todas em 
sua proprza natureza. 

Deus C o verdadeiro laqo de comuni- 
caqiio entre as substincias, e C por ele que 
os fen6menos de urna m6nada concordam 
com os das outras e que nossas percepq6es 
s5o objetivas. Cada alma constitui todo o 
seu mundo proprio "e, com Deus, basta-se 
a si mesma". 
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VII. Dews, 

o melhov dos mMndos possiveis 

e o otimismo leibniziano 

A mais conhecida prova leibniziana da existencia de Deus esta ligada com 
o principio de  raza"o suficiente, segundo o qua1 nada existe ou  acontece sem que 
haja urna razdo suficiente para determinar que a coisa acontesa e que acontesa 

assim e niio de outro modo. Com efeito, a raziio suficiente ultima 
A demonstra@o deve encontrar-se fora da serie das coisas contingentes, em urna 
da existgncia substancia que seja sua causa, isto e, em um ser necessario que 
de Deus leva consigo a razao de sua existencia: e esta razao ultima das 
como Ser coisas e justamente Deus. Deus e, portanto, o unico Ser necessario 
necessario 9ue existe, o unico Ser em que essencia e existencia coincidem, e -- 9 1-2 e fonte tanto das essencias como das existhcias. 

Todos os mundos possiveis urgem em diresiio a exist@ncia, mas apenas a es- 
colha de Deus, que e perfeito, decide qua1 deva ser promovido de fato a existencia, 
e ele escolheu necessariamente nosso mundo porque e o mais perfeito. 

A necessidade com a qua1 Deus criou o melhor dos mundos possiveis nao e 
urna necessidade metafisica, e sim moral, enquanto voltada a realizar o maior bem 
e a maxima perfeisiio possivel; e, urna vez que o nosso e o melhor dos mundos 

possiveis, tambem o mal, que para Leibniz pode ser de tr& tipos 
otimismo (metafisico, moral, fisico), entra na economia geral da cr ia~i io  e 

leibniziano da escolha do  melhor. 
- 9 3  Esta concep@o grandiosa constitui o "otimismo leibni- 

ziano". 

0 s  dois g r a ~ d e s  

problemas metafisicos: 

por qMe h6 o ser 

e por qMe existe assim 

e n ~ i o  de outra forma 

Como conseqiiCncia de tudo o que se 
disse at6 aqui, Deus tem um papel abso- 
lutamente central no sistema leibniziano. 
E compreensivel, portanto, que ele tenha 
tentado fornecer diversas provas de sua 
exisdncia. 

A mais conhecida C a que se IC no es- 
crito Principios racionais da natureza e da 
graca, ao qual nos referiremos. 

"Por que existe algo ao invCs do nada?" 
Essa C a pergunta metafisica mais radi- 

cal que o Ocidente j5 se p6s. Para os antigos, 
era suficiente propor a quest20 de mod0 
mais atenuado: "0 que C o ser?". Contudo, 

depois que a metafisica assumiu o criacio- 
nismo biblico, a quest50 se radicalizou, 
transformando-se precisamente nesta outra: 
'Tor que existe o ser?" 

Em Leibniz, essa quest50 assume for- 
mulaqio particularmente cortante, at6 devi- 
do a vincula@o que ele faz com o "principio 
da razHo suficiente", por ele tematizado pela 
primeira vez de mod0 completo e perfeito. 
0 principio (ao qual voltaremos adiante) 
estabelece que nada existe ou acontece sem 
que exista (e que, portanto, se possa estabe- 
lecer) urna raz2o suficiente para determinar 
o fato de que urna coisa ocorra, acontecendo 
assim e n5o de outra forma. 

Assim, C evidente que, 2 luz desse 
principio, a pergunta sobre o ser so pode se 
tornar a mais clara: 

a )  "Por que existe algo e n5o o 
nada? ". 

b) "Por que aquilo que existe C assim 
e n io  de outra forma?". 
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P\ soluc&o de Leibniz 
dos dois problemas 
metafisicos 

a)  A resposta de Leibniz ao primeiro 
quesito C que a raziio que explica o ser niio 
pode ser encontrada na sCrie das coisas con- 
tingentes, porque, por definiqiio, toda coisa 
contingente sempre tem necessidade de uma 
raziio ulterior, por mais que se v6 adiante na 
sGie das causas: "E necessirio, portanto, 
que a raziio suficiente, que niio necessita de 
nenhuma outra raziio, esteja fora da sCrie 
das coisas contingentes e se encontre em 
uma substhcia que lhes seja causa, ou entiio 
que seja um ser necessario, portando em si a 
raziio de sua existincia; caso contrArio, niio 
teriamos ainda uma raziio suficiente na qual 
nos determos. Esta dtima raziio das coisas 
denomina-se Deus." 

b) A resposta ao segundo quesito C 
formulada por Leibniz como a perfei@o de 

E S S A I S  
D F. 

S U R  L A  

BONTE DIEU, 

A A M S T E R D A M *  
--- - 

C k  I S A A C  T R O Y C L ~  Lib& 
M D C C X .  

Deus. As coisas siio como siio e niio s io  de 
outra forma porque seu mod0 de ser C o me- 
lhor mod0 possivel de ser. Muitos mundos 
(muitos modos de ser) seriam em si mesmos 
possiveis (ou seja, niio contradit6rios); 
mas somente um, este nosso, foi criado. E, 
entre os muitos mundos possiveis, a raziio 
suficiente que induziu Deus a escolher este 
C que ele, perfeito, escolheu, entre todos os 
possiveis, o mundo mais perfeito. 

j As dificuldades levantadas 
pop estas solu@es 

e as  respostas de Leibniz 

Muito se discutiu sobre esse ponto do 
sistema leibniziano. 

Em primeiro lugar, perguntou-se, Deus 
6 livre para escolher este mundo ou, ao 
contririo, C premido por necessidade, niio 
~odendo  seniio escolher o melhor? 

A resposta de Leibniz C que niio se 
trata de necessidade metafisica, segundo 
a qual seria impensiivel qualquer outra es- 
colha, porque contraditoria e, portanto, 
impossivel. Trata-se, porCm, de necessidade 
moral. voltada Dara realizar o maior bem 
e a maxima perfeiqiio possivel, ainda que 
sendo pensaveis e, portanto, possiveis (ou 
seja, logicamente niio-contradit6rias) outras 
alternativas (descartadas apenas por serem 
inferiores). 

Em segundo lugar, se este C o melhor 
dos mundos possiveis, de onde derivam os 
males? 

Nos Ensaios de Teodice'ia, Leibniz 
distingue (e siio evidentes as influincias 
agostinianas nessa distinqiio) t r k  tipos .de 
mal: 1) o ma1 metafisico; 2) o ma1 moral; 
3) o ma1 fisico. 

11 0 ma1 metafisico coincide com a 
finitude e, portanto, com a imperfeiqiio 
ligada a finitude. Essa, porCm, C a condiqiio 
da existincia de qualquer outra coisa que 
niio seja o proprio Deus. 

2 )  0 ma1 moral C o pecado que o 
homem comete. deixando de lado os fins 
aos auais esta destinado. Portanto. a causa 
desti ma1 C o homem e niio Deus. ~odavia ,  
na economia geral da criaqiio, a escolha de 
um mundo em que est6 previsto um Ad50 
e, conseqiientemente, o homem em geral, 
que peque, deve ser considerada a melhor 
escolha aquela que comporta a maior po- 
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sitividade, em comparaeiio com as outras 
possiveis. 

3) No  que se refere ao ma1 fiico, escre- 
ve Leibniz: "Pode-se dizer que Deus muitas 
vezes o quer como pena devida ii culpa e 
outras vezes como meio adequado a um fim, 
isto 6, para impedir males maiores ou para 
alcanear maiores bens. A pena serve para 
a corre@o e o exemplo. Freqiientemente, 
o ma1 serve para se apreciar melhor o bem 
e, algumas vezes, contribui para maior 

perfeieio daquele que o sofre, como o griio 
que C semeado se sujeita a uma espkcie de 
decomposi@o para germinar: esta C uma 
bela compara~io ,  da qual o proprio Jesus 
Cristo se serviu." 

Essa grandiosa concepqiio, que vS rea- 
lizado nos seres (em cada um e em todos) o 
melhor daquilo que era possivel, constitui 
o "otimismo leibniziano", que foi objeto de 
vivas discussdes e polemicas durante todo 
o skculo 18. 

VIII. O ser necess6ri0, 

os possiveis e as verdades d e  razz0 e d e  fato 

As "ess&nciasM sZio todas as coisas pensaveis sem contradiqa"~, ou seja, todos 
os "possiveis", que 580 infinitos mas nem todos compossiveis, no sentido de que 
a realiza~iio de um implica tambem a n%o realizac;%o de outro. Ora, o complexo 

das verdades que estZio na mente de Deus e constituido pelas 
A essgncia verdades de raza"o (verdades matematicas e regras da bondade 
e a existencia. e da justi~a), isto 6, da verdade cujo oposto e justamente impos- 
As verdades sivel, e s%o baseadas sobretudo sobre principios de identidade, 
de razao de ngo-contradiqao e do terceiro excluido. 
e as verdades A "exist&ncia", por sua vez, e a realizac;Zio e a atuac;%o das 
de fa to 
-+ 3 1-4 

ess&ncias, isto 6, dos possiveis. As existCncias e aos acontecimentos 
contingentes s%o relativas as verdades de fato, cujo oposto nao 
6 impossivel; as verdades de fato poderiam tambPm nbo existir; 

todavia, a partir do momento que existem, t4m urna sua precisa raza"o de ser, 
ligada ao livre decreto divino: estas verdades est%o, portanto, baseadas sobre o 
principio de raza"o suficiente. 

1 D e ~ s  cowo ser necessOlrio 

Deus e o ser necessario, como ja vimos. 
Alias, para prova-lo, Leibniz, entre outras 
coisas, adota o argument0 ontologico, ja 
retomado modernamente por Descartes, se- 
gundo o qual o perfeito deve necessariamen- 
te existir, caso contririo niio seria perfeito. 
AlCm disso, Deus C necessiirio porque, nele, 
esshcia e existencia coincidem. 

Diz Leibniz que so Deus possui essa 
prerrogativa, isto 6, que so de Deus se pode 
dizer que lhe basta ser possivel para que 
tambCm exista atualmente (enquanto C 
perfeiqiio ilimitada). 

Escreve Leibniz: "Assim, somente Deus 
(ou o Ser necessario) tem esse privilkgio de 

niio poder niio existir, desde que seja possi- 
vel. E, como nada pode impedir a possibili- 
dade daquilo que n i o  implica nenhum limi- 
te, nenhuma nega~iio e, portanto, nenhuma 
contradi~iio, s6 isso ja basta para conhecer 
a priori a existencia de Deus". 

Deus, portanto, C o unico ser necessa- 
rio que existe, ou seja, o unico ser em que 
essihcia e existencia coincidem. 

2 A s  essi2ncias e os possiveis 

Entretanto, Deus C fonte tanto das 
essencias como das existincias. A esscncia 
expressa "aquilo que" uma coisa C (o que 
e'), ao passo que a existencia expressa a 
subsisttncia real, o existir de fato. 
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Sio "essincias" todas as coisas que s io  
pensaveis sem contradi@o, ou seja, todos 
os "possiveis" (possivel, precisamente, C 
aquilo que n io  envolve contradiqiio). E o 
intelecto divino C concebido por Leibniz 
como "a sede das verdades eternas e das 
idkias das quais tais verdades dependem". 
Portanto, e o intelecto divino que torna 
possiveis tais possiveis, precisamente ao 
pensa-los, dando-lhes o que ha de real na 
"possibilidade". 

0 s  possiveis siio infinitos. Eles siio or- 
ganizaveis em sistemas e mundos diversos 
e inumeraveis que, no entanto, se tornados 
singularmente, s5o justamente possiveis, 
mas que niio siio co-possiveis junto a outros, 
no sentido de que a realizaqiio de um impli- 
ca a nio-realizaqio do outro (enquanto se 
excluem um ao outro). 

A existcncia C a realizaqiio e a concre- 
tizaqiio das essincias, ou seja, dos possiveis. 
Assim, se Deus pensa infinitos mundos 
possiveis, so pode, porCm, levar a existincia 
apenas um deles. Todos os mundos possives 
tendem a existincia, mas somente a escolha 
de Deus decide qual deles deve de fato ser 
promovido existincia. 

3 As verdades de raz&o 

e as  verdades de fato 

Nessa visio geral, podemos compreen- 
der adequadamente a distingio feita por 
Leibniz entre "verdade de razio" e "verdade 
de fato", bem como a diferente natureza dos 
principios que estio na base dos dois tipos 
de verdade. 

As "verdades de razio" s io  aquelas 
cujo oposto C impossivel. Elas expressam o 
conjunto das verdades que estio na mente 
de Deus, as quais se baseiam sobretudo nos 
principios de identidade, de niio-contradi- 
@o e do terceiro excluido. S ~ O  verdades de 
razio todas as verdades da matemitica e 
da geometria e, segundo Leibniz, tambCm 
as regras da bondade e da justiqa (porque 
n io  dependem da simples vontade divina, 
sendo tambCm elas verdades cujo contrario 
C contraditorio, como as verdades mate- 
maticas). 

TambCm o homem, quando conhece 
esses tipos de verdades necessirias, baseia-se 
nos principios apontados acima. 

As "verdades de fato" se referem, ao 
invCs, aos acontecimentos contingentes, e 
s io  tais que seu oposto n5o C impossivel. 

Por exemplo, o dado de eu estar senta- 
do C uma verdade de fato, mas ela niio C uma 
verdade necessaria, porque o contraditbrio 
nio  C impossivel (niio C uma coisa impossivel 
que eu niio esteja sentado). 

Portanto, as verdades de fato tambtm 
poderiam niio existir; entretanto, a partir 
do momento que existem, t im sua precisa 
raziio de ser. 

das verdades de fato 

Essas verdades, portanto, n io  se ba- 
seiam no principio da nio-contradiqio (por- 
que seu oposto C possivel), e sim no principio 
de "razio suficiente", segundo o qual toda 
coisa que acontece de fato tem uma raziio 
que e' suficiente para determinar por que 
aconteceu, e por que aconteceu assim e n2o 
de outra forma. 

Muitas vezes, porCm, C impossivel ao 
homem encontrar a razio suficiente de cada 

Principio de raziio suficiente. 0 
principio de raz%o suficiente e o prin- 
cipio especulativo por excelencia do 
sistema leibniziano: ele tem valencia 
Iogica e metafisica, porque "em vir- 
tude dele consideramos que qualquer 
fato n%o poderia ser verdadeiro ou 
existente, e qualquer enunciado n%o 
poderia ser veridico, caso nZo existisse 
uma raz%o suficiente do por qu@ a 
coisa e assim e n%o de outro modo". 
A formula@o leibniziana do princi- 
pio e exatamente a seguinte: "Nada 
acontece sem razao suficiente (nihil 
est sine ratione), isto e, nada aconte- 
ce sem que seja possivel, para quem 
conhece suficientemente as coisas, 
dar uma raz%o suficiente para expli- 
car por que a coisa 6 assim e n%o de 
outro modo". 
A raz%o suficiente ultima do universo 
e o proprio Deus. 
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fato particular, porque teria de reconstruir 
toda a sCrie infinita de particulares que 
concorreram para determinar aquele acon- 
tecimento singular. 

Como vimos, para criar o mundo, Deus 
se baseou no principio de razfo suficiente 
e n fo  no principio da nio-contradiqfo, 
pois, em Deus, a razfo suficiente coincide 
com a escolha do melhor, com a obriga~iio 
moral. Portanto, como muitos estudiosos 
reconheceram, a distinqio entre verdades 
de razio e verdades de fato tem bases me- 
tafisicas precisas, e 6, portanto, estrutural 

e definitiva, malgrado certas oscilaq6es 
que podem ser encontradas em Leibniz e, 
sobretudo, malgrado as muitas criticas dos 
intkrpretes. 

A propria prescihcia e o pr6prio co- 
nhecimento perfeito que Deus tem das ver- 
dades contingentes niio mudam a natureza 
contingente delas e niio as transformam em 
verdades de raziio. As verdades de razio 
baseiam-se na necessidade logico-metafi- 
sica, ao passo que as verdades de fato, em 
todos os casos, permanecem ligadas ao livre 
decreto divino. 

IX. $\ do~trina do ronhecimento: 

0 in telecto 0 antigo adagio escolastico derivado de Aristoteles, e 
sua atividade bastante car0 aos empiristas, dizia: "nao ha nada no intelecto 

precedern que nao tenha derivado dos sentidos". Leibniz propde o seguinte 
a experiencia; acrescimo: "exceto o proprio intelecto". lsso significa que a alma 
a alrna conhece 6 "inata em si mesma", que o intelecto e sua atividade existem 
virtualmente a priori, precedem a experigncia: e a alma conhece virtualmente 
tudo tudo, nao apenas o passado e o presente, mas tambem todos os 
-- 3 1-2 pensamentos futuros, e pensa ja confusamente tudo aquilo que 

jamais pensara de mod0 distinto. 
Este e o novo sentido em que, segundo Leibniz, deve ser retomada a antiga 

doutrina platdnica da reminisc&wia. 

"1\12io hA nada no intelecto 
que antes nzo t e n b  
estado nos sentidos, 
exceto o prbprio intelecto" 

Juntamente com os Ensaios de Teo- 
diceia, a obra mais vasta de Leibniz 6 cons- 
tituida pelos Novos ensaios sobre o intelecto 
humano, em que o nosso filosofo critica mi- 
nuciosamente o Ensaio de Locke, que havia 
negado toda forma de inatismo, reduzindo 
a alma a tabula rasa (a uma espicie de folha 
em branco sobre a qua1 so a experihcia 
escreve os varios conteudos). Entretanto, 
Leibniz niio se alinha simplesmente ao 
lado dos inatistas, como os cartesianos, 
por exemplo, mas tenta seguir um caminho 
intermediiirio e realizar uma mediaqfo. 

Disso decorre uma soluqfo muito original 
(embora n io  delineada sistematicamente), 
coerente com as premissas da metafisica 
monadologica. 

0 antigo axioma escoliistico, derivado 
de Arist6teles e muito car0 aos empiristas, 
dizia: nihil est in intellectu quod non fuerit in 
sensu, ou seja, n io  ha nada no intelcto ou na 
alma que nfo tenha derivado dos sentidos. 
Leibniz prop6e a seguinte correqfo: nihil est 
in intellectu quod non fuerit in sensu, excipe: 
nisi ipse intellectus, ou seja, 1-60 h i  nada 
no intelecto que niio tenha derivado dos 
sentidos, com exceqfo do proprio intelecto. 
0 que significa que a alma C "inata a si mes- 
ma", que o intelecto e sua atividade existem 
a priori, precedendo a experilkcia. Trata-se 
de uma antecipaqfo daquilo que viria a ser 
a concepqio kantiana do transcendental, 
embora colocada sobre novas bases. 
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O novo conceit0 

de "inatismo" 
e a nova forma 
de "reminisc~ncia" 

Mas a essa admissio (ja, em si mes- 
ma, capaz de redimensionar o empirismo 
lockiano) seguem-se outras, ainda mais 
importantes. Diz Leibniz que a alma con- 
tCm "o ser, o uno, o idintico, a causa, a 
percepqao, o raciocinio e uma quantidade 
de outras noq6es que os sentidos n io  podem 
fornecer ". 

Entio Descartes teria raziio? Leibniz, 
em sua tentativa de mediaq2o entre as 
instiincias opostas, pensa que se trate niio 
de inatismo concreto, mas muito mais de 
inatismo virtual: as idiias estio presentes 

em nos como inclinaq6es e disposiq6es, pre- 
cisamente como virtualidades naturais. 

AlCm disso, Leibniz reconhece como 
originirio (inato) o principio de identidade (e 
os principios logicos fundamentais a ele liga- 
dos) que esta na base de todas as verdades de 
raz5o: "Se quisermos raciocinar, n io  pode- 
remos deixar de supor esse principio. Todas 
as outras verdades s io  demonstraveis [...I." 

Depois, porCm, com base em sua con- 
cepqio da m6nada como representaqiio da 
totalidade das coisas, t obrigado a admitir 
tambim um inatismo para as verdades de 
fato e, em geral, para todas as idiias. Ele 
reconhece expressamente que existe algum 
fundamento na "reminisc8ncia" platdnica, 
e at6 que C precis0 admitir bem mais do que 
Plat20 admitiu. A alma conhece virtual- 
mente tudo: este e' o novo sentido da antiga 
doutrina de Platzo. 

Em relaqao a questao sobre a liberdade do homem, Leibniz procura assumir 
uma via media entre Spinoza, defensor da necessidade, e a concepqao classica do 
livre-arbitrio. A liberdade da alma, cujas condiq6es sao a inteli- 
gencia, a espontaneidade e a conting6ncia, consiste em depender A /jberdade 
apenas de si mesma e na"o de outro; mas os atos humanos, alem de hurnana 
serem predicados incluidos necessariamente no sujeito, sao con- e a previsso 
cebidos por Leibniz tambem como eventosprevistos e prefixados de Deus 
por Deus ab aeterno, e ao homem nao Ihe e dado compreende-10s -- § 1-2 
em sua razao ultima. 

Ao espirito do homem e reconhecido por Leibniz o maximo valor: o espirito 
vale todo o mundo, porque o conhece de mod0 consciente e indaga suas causas, e 
e alem disso imortal, no sentido de que mantem sempre a propria personalidade. 
0 conjunto dos espiritos constitui depois a Cidade de Deus, a par- 
te mais nobre do universo, em que Deus, enquanto "monarca", AO espirito 
concede aos espiritos a maxima felicidade possivel. 0 destino do hornern 
escatologico do homem devera, portanto, consistir em uma felici- reconhece-se 
dade que e "um progress0 continuo para novos prazeres e novas o rndxirno valor 
perfeiq6esn, ou seja, um conhecer Deus e um fruir Deus em grau +§ 3 
sempre maior, ao infinito. 

liberdade Leibniz procura adotar um caminho 
intermediario entre a posiq2o de Spinoza, 

colno espontaneidade defensor da necessidade, e a concepqiio 
da msnada clissica do livre-arbitrio como faculdade de 

escolha. Suas conclus6es, porim, revelam- 
se bastante ambiguas e a mediaqiio n io  se 

56 vimos qua1 C o estatuto privilegiado reveste de &xito. 
do homem enquanto espirito. Vejamos entio Nos Ensaios de Teodice'ia ele afirma 
a quest50 da liberdade. que as condiq6es da liberdade s2o tris: a )  a 
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inteligincia; 6) a espontaneidade; c )  a con- 
tingincia. A primeira condig50 C obvia, dado 
que um ato que, n5o seja inteligente esta, 
por definiqzo, fora da esfera da liberdade. 
A segunda condi@o implica a exclus5o de 
qualquer coaq5o ou constriq50 exterior ao 
agente (e que, portanto, o ato dependa das 
motiva@es interiores d o  agente). A terceira 
condig50 implica a exclusiio da necessidade 
metafisica, ou seja, a exclusgo de que seja 
contraditorio o oposto da a@o que se realiza 
(ou seja, implica a possibilidade de realiza- 
qio da ag5o oposta). 

A liberdade que Leibniz concede a 
alma C a de depender so de si mesma e niio 
de outro, o que i bem diferente do poder de 
escolher. A liberdade leibniziana, portanto, 
simplesmente coincide com a espontaneida- 
de da m6nada. 

Na verdade, Leibniz tem acenos suges- 
tivos, como quando diz que os motivos que 
nos impelem ag5o n50 s5o como pesos 
sobre a balanqa, no sentido de que i muito 
mais o espirito que determina os motivos ( d i  
peso aos motivos). Mas esses pensamentos, 
inseridos na otica da concepqio da m6nada 
como desenvolvimento rigorosamente con- 
catenado de todos os seus acontecimentos, 
em grande parte acabam por se esvaziar. 

& fi libevdade L = 
B.8 - 

e a pvevisGo de Deus 

A quest50 se torna ainda mais comple- 
xa pel0 fato de que a monadologia impoe 
que se concebam os atos humanos, alCm 
de predicados incluidos necessariamente 
no sujeito, tambCm como acontecimentos 
previstos e prefixados por Deus a6 aeterno. 
Desse modo, portanto, a liberdade pareceria 
inteiramente ilusoria. 

Se desde a eternidade estii previsto que 
eu pecarei, que sentido tem ent5o minha aq5o 
moral? Leibniz niio conseguiu responder 
metafisicamente ao problema, limitando-se 
a dar urna resposta que, ao invCs de solug50 
teorica para o problema, contCm urna regra 
pratica, plena de sabedoria, mas doutrinaria- 
mente evasiva: "Mas sera que C certo desde 
a eternidade que eu pecarei? Podeis vos dar 
por vos so urna resposta: talvez n5o. E, sem 
pensar naquilo que n5o podeis conhecer e 
que niio pode vos dar qualquer luz, deveis 
ent5o agir segundo vosso dever, que conhe- 
ceis. Mas, dira algum outro, a que se deve o 

fato de que este homem cometeri certamen- 
te aquele pecado? A resposta C facil: caso 
contrario, n5o seria aquele homem. Desde 
o principio dos tempos, Deus vi que havera 
certo Judas, cuja noqio ou idCia, que Deus 
possui, contim aquela aq5o livre futura. Res- 
ta, portanto, esta unica questso: por que tal 
Judas, traidor, que na idiia divina C apenas 
possivel, existe concretamente? A essa per- 
gunta niio C possivel dar urna resposta aqui 
na terra, sen50 dizendo genericamente que, 
como Deus achou bom que ele existisse ape- 
sar do pecado por ele previsto, C necessario 
que esse ma1 seja compensado com juros no 
universo: Deus extrairi dele um bem maior 
e, no fim das contas, ver-se-ii que essa sCrie 
de coisas, na qua1 esti abarcada a existCncia 
daquele pecador, C a mais perfeita entre todos 
os outros modos possiveis de existir. Mas 
como nem sempre C possivel explicar a ad- 
mirivel economia daquela escolha, enquanto 
formos peregrinos nesta terra, basta-nos 
sabC-lo sem compreendi-lo." 

3 0 conjunto dos espivitos 

e a Cidade de Dew 

Leibniz reconhece o valor miximo do 
espirito do homem: o espirito vale todo o 
mundo, porque n io  apenas expressa (corno 
as outras m6nadas) todo o mundo, mas tam- 
bCm o conhece de mod0 consciente e indaga 
suas causas. AlCm disso, o espirito humano 
6 imortal, no sentido de que n io  s6 perma- 
nece no ser. como as outras m6nadas. mas 
tambCm mantbm sua prdpria personalidade. 

0 conjunto dos espiritos constitui a 
Cidade de Deus, a parte mais nobre do 
universo. 

Como "criador" de todas as&nadas, 
Deus d6 aos seres a maxima perfeigio pos- 
sivel. E, como "monarca" de sua cidade, dA 
aos es~iritos a mixima felicidade ~ossivel. 

Segundo Leibniz, o paraiso, que C a 
suDrema felicidade. n5o deve ser concebido 
cLmo estado de q;ietude, porque a visiio 
beatifica e a fruiq5o de Deus nunca podem 
ser plena e perfeitamente concretizadas, 
visto que Deus C infinito. Portanto, o destino 
escatdogico do homem deve consistir em 
urna felicidade que i "progresso continuo 
em diregio a novos prazeres e novas perfei- 
g6es", ou seja, um conhecimento de Deus e 
urna fruig5o de Deus em grau sempre maior, 
at6 o infinito. II 
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RAZAO SUFICIENTE: M ~ N A D A :  1 
o fundamento substPncia simples, 1 
que determina ativa e imaterial 

I aquilo que acontece 
I Deus \ - - - -  

\ 
I P o unico Ser necessario e perfeito, I I 

VERDADES RACIONAIS: I, 
ESS~NCIA 

aquelas cujo oposto no qua1 ess2ncta e exist2ncia coincidem: (ou Pos s fv~~) :  I 

P impossivel , Razao suficiente ultima do un~verso , aquilo que nao 

1 (baseadas e regiiio das uerdades racionais eternas C contraditorio 1 
sobre os principios 

de identidade, 
niio-contradi~iio, 
terceiro excluido) 

VERDADES FACTUAIS: 

aquelas cujo oposto 
C possivel 
(baseadas 

sobre o principio 
de convenihcia) 

- - -- - 

Segundo o principio da conueni2ncia 
("escolha do melhor entre os possiveis"), 

DEUS CRIA MEDIANTE FULGURACOES 

0 SISTEMA DA HARMONIA PREESTABELECIDA, 

isto 6, as regibes das verdades factuais 
-- -- --- -- 

I 
/ 

0 UNIVERSO METAF~SICO (MORAL): 0 UNIVERSO FISICO (NATURAL): 

Relno da graCa, Reino da natureza, 
governado com as leis das causas finals vernado com as leis das causas eficlentes 

por Deus como monarca por Deus como arquiteto 

'I - - -- + --- - 

Existtncias monadicas (incorporeas), Existihcias mechnicas (corporeas), 
dotadas de percep~do (representa@o) I 

\ espelhos do universo natural I 
\ e apetz@o (vontade) 

\ 
2. ALMAS (percep~iio + memori 

3( 

- - -  

'I - -  - 

Cidade de Deus, 
o Estado mais perfeito dirigido pel0 monarca mais perfeito, 

universo moral no universo natural 
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R Monadologia, o obra ds lsibniz indu- 
bitovslmente mois fomosa, foi composto em 
1 7 14, mas so foi publicoda dspois do morts 
do Filosofo. 

Com os Principios racionais da natureza 
e da grass, sscritos no mssmo ono, o Mo- 
nadologia constitui o vhrtice sspaculativo 
do filosofio ds kibniz: os duos obras s8o 
dscisivos porqus fornacsm o vsrsdo complato 
do sistsmo Isibnlziono no hpoco ds sua plano 
moturidods s constituem o coroogdo do ponto 
ds visto de ssu conts6d0, snquanto o maior 
parts dos outros escritos d8o visdes parciois 
ds compos disciplinorss sspscificos. 

Rqui oprsssntomos o Monadolog~a em 
vsstss quose intsgrois, ds modo o ofsrscsr 
o quadro complsto ds todas os doutrinos 
leibnizianos mois importontss, do plurolismo 
monodologico 0th o sistsmo do hormonia 
prssstobelacido e oo odmir6vsl ofresco clo 
Cidods ds Daus. 

1. As subst6ncias simples ou m8nadas 

1 .  R m6nodo em questdo aqui 6 uma 
subst8ncia simples que entra nos compostos; 
"simplss", isto 6, sem partes. 

2. E & necess6rio que existam substdncias 
simples, pois existem substdnc~as compostas: 
o composto, com efeito, & um amontoado ou 
oggregotum de simples. 

3. Ora, onde ndo h6 partes, ndo & possivsl 
nem extensdo nem figura nem divisibilidade. 

Rs m6nadas s60, portanto, os verdadeiros 
atornos da natureza: sm poucas palavras, sdo 
os elernentos das coisas. 

4. Por isso n6o & precis0 temer que urna 
substdncia simples se dissolva, e & totalmente 
impens6vel que possa perecer por via natural. 

5. Pela mesma razdo 6 tambhm impend- 
vel qua uma substdncia simples tenha um inicio 
por via natural: ela, com efeito, nbo poderia 
formar-se mediante composi<bo. 

6. Podemos, portanto, dizsr que as m6na- 
das podem iniciar e terminar un~camsnte de for- 
ma repentina, ou seja: podem inic~ar apenas por 
cria<do e terminar apenas por aniquila@o. 

Rquilo que C composto, ao contrClrio, ini- 
cia-se e termina por [composi<do e dissolu<do 
das] partes. 

7. Rlbm disso, ndo h6 modo de explicar 
como a m6nada possa ser alterada ou mudada 
em seu interior por obra de alguma outra cria- 
tura. Na m6nad0, com efeito, ndo se poderia 
transpor nada, nsm 6 pens6vel nela algum 
movimsnto interno que seja impresso, dirigido, 
acrsscido ou diminuido; isso 6, ao contrario, 
possivel nos compostos, onde ocorrsm mudan- 
<as entre as partes. 

Rs m6nadas ndo t&m janelas, mediante as 
quais alguma coisa possa entrar ou sair. 0 s  aci- 
dentes n6o podsm destacar-se das subst8ncias 
e passear fora delas como faziam uma vez as 
"espbcies sensiveis" dos Escol6sticos.' 

Portanto, nsm substhcia nem acidente 
podem entrar de fora em uma m6nada. 

2. 0 principio de identidade dos indiscerniveis 

8. Por outro lado, & necess6rio que as 
m6nadas tenham qual~dades, de outra forma 
nbo seriam sequer seres. 

Com efeito, seas substdncias s~mples ndo 
diferissem por suas qualidades, ndo se poderia 
distinguir nenhuma mudan~a nas coisas, porqus 
aquilo que est6 no composto pode derivar ape- 
nos de seus componentas simples. Portanto, se 
as m6nadas fosssm privadas de qual~dadss, 
seriam indistinguiveis uma da outra, dado que 
elas ndo diferem de modo nenhum entre si psla 
quantidade; por consaguinte, admitida a hipote- 
se do pleno, todo lugar receberia no movimento 
sempre e apenas o squivalente daquilo que 
ai havia anteriormente, e um estado de coisas 
seria ind~scernivel em rsla<do a outro. 

9. RI&m disso, & necess6rio que coda 
m6nada ssja diferente ds toda outra. 

Na natureza, com efeito, ndo existem dois 
seres que ssjam perfeitaments iguals, e nos 
quais ndo ssja possivel encontrar uma d~feren~a 

'Na doutr~no escol6st1co-tom~sta todo ato de conhe- 
c~mento, tonto sensival como ~ntel~givel, pressupba qua o 
suje~to coryoscenta posso procader openos o portir dos 
datarm~na<bes qua racebe do objato. TOIS determ~no@as 
danom~nam-ss "aspQc~es ~mprassos": species Q o mogam 
do coiso - naste ssnt~do Q d~ta tombQm "aspQc~e v~cbrio" 
porque fnz ns vezas do objato -do qua1 o menta se serve 
poro representor n 51 mesma o proprio co~so, e 6 intencionol, 
ou sejo, da ordem ~daol e n6o f i s m  Alguns Escolast~cos 
sucassores representorom os "aspQc~es sensiva~s" am 
tarmos fis~cos, como eflOv~os dos corpos qua. monalro 
dos aid010 ds Damocr~to, se dastacor~nm do subst6ncio 
dos corpos e at~nglr~om osslm o sujeito cognoscante: doqul 
o olusBo l r h c n  de h b n ~ z ,  qua nBo se rafere b doutr~no 
tomisto, mas a sua dagenero@o. 
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interna, isto &, uma diferenp fundada sobre 
uma denomina@o intrinseca. 

3. 0 s  principios intrrnos da menada: 
psrcrpgiio r apercsp~tio 

10. Considero tambbm como comprovado 
que cada ser criado est6 sujeito a mudan~a - e 
portanto o mesmo se d6 com a m6nada cria- 
da -, e qua esta mudancp & continua em coda 
urna das m6nadas. 

1 1 . Do que dissemos at& aqui resulta qua 
as mudanqx naturais das m6nadas depsndem 
de um prindpio intsrno, dado que nenhuma 
causa externa poderia influenciar sobre seu 
interior. 

12. Todavia, al&m do principio da mudan- 
<a, deve tamb&m hover um dstolhs doquilo qus 
rnudo, um aspect0 particular que determine por 
assim dizer a especificq60 e a variedade das 
subst8ncias simples. 

1 3. Este detalhe deve implicar uma multi- 
plicidade na unidade, isto 8, no simples. 

Com efeito, uma vez que cada mudan~a 
natural ocorre por graus, 0190 muda e algo 
permanece; por conseguints, & necess6rio que 
no substdncia simples, embora dssprovida de 
partes, haja uma pluralidade de afec@ss e de 
rela@es. 

14. 0 estado transitorio que implica e 
representa urna multiplicidade na unidade, isto 
6, na subst8ncia simples, & propriamente aquilo 
que se chama percep<bo, a qual, como veremos 
a ssguir, deve ser distinguida da apercep<do 
ou consci&ncia. 

Sobre este ponto os cartesianos come- 
tsram um grave erro, pois transcuraram com- 
pletamente as percep@es de que ndo se tam 
consci&ncia. E & justaments este o motivo que os 
Ievou a crer que apenas os espiritos fossem m6- 
nadas, e qus n60 existiriam almas de animais 
nem outras entel6quias. Assim, eles confundi- 
ram, como o vulgo, um longo aturdimento com 
a morte propriamente dita, o que os fez cair no 
preconceito escol6stico das almas inteiramente 
separadas [dos corpos], e at& consolidaram nos 
mantes maldispostas a opinido da rnortalidade 
das almas. 

15. A a ~ d o  do principio intsrno que de- 
termina a mudanp, ou seja, a passagem de 
urna percep~do para outra, pode ser chamada 
apsti~bo. 

0 "apetite", & verdade, nern sernpre con- 
segue alcanpr a plena percepgdo 6 qua1 tend~; 
todavia, dela obtbm sempre algurna coisa s 
chega asslrn a novas percep(6es. 

16. Nos mesmos experimentamos urna 
multiplicidade no substdncia simples, quando 

constatamos que at& mesmo o menor pensa- 
mento de que temos conscihcia implica uma 
variedade em seu objeto. 

Assim, todos aqueles que admitsm que a 
alma & uma substdncia simples devem reconhs- 
cer esta multiplicidade na m6nada [...I. 

4. Auto-suficihcia 
s finalismo das menadas ou rntsliquias 

17. Por outro lado, deve-se reconhecsr 
que a percep@o, e aquilo que clela depende, 
& insxplicdvel rnsdionts ~ O Z ~ G S  mscdnicas, isto 
6 ,  mediante as figuras e os movimentos. 

lmaginemos uma m6quina estruturada de 
modo tal qua seja capaz de pensar, de sentir 
e de ter percep@es; suponhamo-la agora au- 
mentada, com as mesmas propor@es, de modo 
que nela se possa entrar como em um moinho. 
Feito isso, visitando a m6quina em seu interior, 
encontraremos sempre e apenas pqas qua se 
impulsionam mutuamente, mas nada que esteja 
em grau de explicar uma percep@o. 

Portanto, a [razbo da] parcep<bo deve 
ser procurada na substdncia simples, e ndo no 
compost0 ou na m6quina. 

Rssim, & unicamente no substBncia s~mples 
qus se podem encontraras percepc;des e suas mu- 
danps: apenas nisso, portanto, podem consistir 
todas as ag6ss Intsrnosdas substdncias simples. 

18. A todas as substdncias simples (as m6- 
nadas) criadas, poder-se-ia dar o nome de ents- 
I&quias: elas com efeito t&m em si determinada 
perfei@o (bchousi to snt~lhs), gozam de auto-su- 
ficigncia (outdrchsio) graqx 6 qua1 constituem as 
fontes de suas a@es internas e se apresentam, 
por assim dizer, como aut6matos incorporeos. 

5. A hisrarquia das menadas 

19. Se quisermos designar com o nome 
de alma tudo aquilo que tem percspgdss a 
opstig6ss no significado geral qua acabamos 
de explicar, entao todas as subst6ncias simples 
(as m6nadas) criadas poderiam ser charnadas 
de almas. Todavia, como o sentimento 6 a190 
mais que urna s~mples percep~do, penso que o 
nome geral de m6nadas s de entelCquias seja 
suficiente para as substdncias simples que t&m 
apenas a percep@o. 

Portanto, penso que se devam chamar ol- 
rnos sornente as m6nadas em que a psrcep@o 
& mais distinta e acompanhada pela memoria. 

20. Nos, corn efeito, experimentarnos em 
nos mesmos certo estado no qua1 nBo recordamos 
nada e ndo temos nenhurna percep<bo distinta; 
assim acontecs quando desmaiarnos ou quando 
estamos irnersos em sono profundo sem sonhos. 
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Em tal estado a alma ndo d~fere sensivel- 
mente cle uma s~mples mbnada; como se trata, 
por&m, de urn estado de modo nenhum dura- 
douro, do qua1 a alma se hvra [bem depressa], 
esta & a190 mais que urna s~mples mbnada. 

21. RI&m disso, ndo se deve crer que em 
tal estado a substdncia simples esteja totalmen- 
te privada de percepgbes. 

lsso 6 lmpossivel j6 apenas pelas razdes 
aduzidas, pois sem afec@es - e isso significa 
propriamente: sem suas percep@es - o subs- 
t6ncia simples ndo poderia perecer; ou melhor. 
ndo poderia sequsr subsistir. 

[Em segundo lugar,] tarnbhm quando nos 
encontrarnos em um estado de aturd~mento 
temos na realldads muitas pequenas percep- 
<ass, nas quais porbm ndo h6 nada distinto; 
asslm como ocorre quando se giro sem parar 
sempre no mesmo sentido e se est6 preso em 
uma vertigem tal que pode fazer-nos desmoiar 
e ndo nos permlta distinguir nada. R propria 
morte pode temporariamente determinor nos 
animals um estado semelhante a este. 

22. Ora, cado estado presents de uma 
substdnc~a simples & uma consequ6ncia natural 
de seu estado precedents, motivo pelo qua1 
nela o presente est6 gr6vido do futuro. 

23. Portanto, dado que ao colocarmo-nos 
de pc2 de um aturd~mento nos opsrcsbemos das 
proprias percep@es, & igualmente necess6rio 
que as tenhamos tido imed~atamente antes, 
embora ndo as tenhamos advertido: com efelto, 
uma percep~do pode ser unicamente a deriva- 
$10 natural de outra percep<do, assim como um 
movimento pode derivar naturalmente apenas 
de outro movimento. 

24. €, portanto, evidente que, se em 
nossas percep~bes ndo tiv&ssemos nada de 
distinto - e, por assim dizer, nada de aguyxJo 
s de tom mals elevado -, nos nos encontra- 
riamos sempre em um estado de aturd~mento. 
E este & justamente o sstado das mbnadas 
inferiores. 

25. for outro lado, a natureza deu percep- 
@es agu<adas tambhm aos animais, e isso & 
evidente pelo cu~dado que ela teve em fornecer- 
lhes orgdos que recolhem dlversos raios de luz 
ou diversas v~bra@es do or, aumentando sua 
efic6cia com a unido. 

Rlgo de semelhante est6 presente no 
odor, no gosto, no tato e em quem sabe quan- 
tos outros sentidos a nos desconhecidos. E em 
breve expllcare~ de que modo isso que acontece 
na alma represent0 aquilo que se produz nos 
orgdos [de sentido]. 

26. R memor~a faz com que em cad0 alma 
haja uma esphcie de concotano~8o que imito a 
raz60, mas do qua1 deve ser bem distinta. 

Com efeito, quando os animais perce- 
bem algo que os atinge e de que tiveram 
anteriormente uma percepq3o an61og0, en- 
tao eles, por for~a da representa<do de sua 
memoria, esperam tambhm aquilo que a 
ela estava unido no percep<do precedente, 
e sao induzidos a sentimentos an61ogos aos 
que haviam entdo sido provados. Por exemplo. 
se mostramos o bastdo aos cdes, estes se 
lembram do dor que GIG lhes causou, pdem-se 
a latir e fogem. 

27. E a forte ~magina@o que atings e 
comove os animals deriva ou da intens~dade 
ou do nljmero das percep<des antenores: fre- 
quentsmente, corn efeito, uma forte ~mpressdo 
provoca em uma so vez o mesmo efeito de um 
longo hhbito, ou de muitas percep@es repetl- 
das mas de intensidade mediano. 

28. 0 comportamento dos homens, 6 
medida que a concatena@o de suas percep- 
@es se produz apenas em base oo princip~o 
da memoria, 6 an6logo no dos animals. Nisto 
se assemelham aos mbdicos empir~cos, que 
t&m certa pr6t1ca ndo acompanhada porhm de 
conhecimentos teoncos; e somos efetivamente 
empiricos nos tr&s quartos de nossas a<des. 

Comportamo-nos de modo empirico, por 
exemplo, quando esperamos que amanhZl ser6 
dia pelo fato de que at& hojs sempre foi asslm. 
npenas o astrbnomo, ao contr6ri0, julgo a este 
respeito de modo rocional. 

29. Mas & o conhecimento das verdades 
necess6r1as e sternas qus nos diferencia dos 
outros animais, e que nos propicia a rozoo e as 
ciencias, pois nos eleva ao conhecimento de nos 
mesmos e de Deus. 

N~sto consiste aquilo que em nos se charna 
de alma r?cional ou espirito. 

30. E, portanto, mediante o conhecimento 
das verdades necess6rias e med~ante suas 
abstra@es que somos elevados aos otos 
reflaxivos, os quais nos permitem justamente 
pensar aquilo que se charna Eu, e de conside- 
rar tudo oquilo que sxiste em nos. E & asslm 
que, pensando a si mesmos, se pensa o ser, a 
substdncia, o simples e o composto, o imaterial 
e o proprio Deus: e isso que em nos & limitado 
concebe-se corno ilimitado em Deus. 

Tais atos reflexives fornecem os objetos 
principois de nossos rac~ocinios. 

6.0s principios do conhecimento 
e os tipos de verdade 

31. Nossos rac~ocinios se fundam sobre 
dois grond~s princbios: 

a) 0 princip~o da controdig60, em virtude 
do qua1 julgamos falso aqu~lo que implica con- 
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tradigdo, e verdadeiro aquilo que & oposto ou 
contraditorio ao falso. 

32. b) 0 pr~ncipio de rozdo suficiente, em 
virtude do qua1 cons~deramos que qualquer 
fato ndo poderia ser verdadeiro ou exlstente, 
e qualquer enunciado ndo poderio ser veridico, 
se n60 houvesse uma razdo sufic~ente do por 
qu& a coisa & assim e ndo de outra forma - por 
mais qua as razdes suficientes sejam para nos 
no mais das vezes ignoradas. 

33. H6 tamb&m duos esptcies de verda- 
de: as rocionois e as foctuais: 

o) as verdades racionais sdo necess6rias, 
e seu oposto & ~mpossivel; 

b) as vsrdades factuais sdo contingsntes, 
e seu oposto & possivel. 

Quando uma verdade & necess6ria pode- 
mos encontrar sua razdo [suficiente] mediante 
a an6lise, resolvendo-a em idbias s verdades 
mais simples at& chegar 6s verdades origin6rias. 

34. E & justamente mediante a an6lise 
que os matem6ticos reduzem os teoremos as- 
peculativos e os cdnones pr6ticos a definigdes, 
axiomas e postulados. 

35. H6 por fim iddias s~mples das quais 
ndo se pode dar nenhuma defini@o. H6 tam- 
btm axiomas e postulados - ou, em poucas 
palavras, princ@ios origindrios - qua ndo podem 
ser demonstrados, e que por outro lado ndo 
t&m necessidade de demonstragdo: trata-se 
dos enunciodos id&nt~cos, cujo oposto contbm 
uma contradigdo evidente. 

36. Mas a rozdo suficiente deve ser en- 
contrada tambbm nos verdodes contingsntes ou 
foctuois, ou seja, no s&rie das coisas esparsas 
pelo unlverso das criaturas. 

Rqur a decomposigdo em razdes parti- 
culares poderia prosseguir indefinidamante 
de detalhe em detalhe, por via da imensa 
variedads das colsas naturais e da div1s6o 
dos corpos ao infinito. H6, com sfelto, uma infi- 
n~dade de figuras e de movimentos presentes 
s passados que confluem na causa sfic~ente 
de meu escrever atual, e h6 uma infinidade de 
pequenas inclinag6es e disposigdes de minha 
alma, presentes e passadas, que confluem na 
causa f~nal deste ato. 

37. Ora, uma vez que todos estes deta- 
lhes implicam unicamente outras cont~ng&ncias 
anterioras ou sntdo mas detalhadas - cada 
uma das quais tem por sua vaz necessrdads 
de ssr anal~sada para qua delas se possa dar 
razdo -, por esta via ndo se obt&m de fato um 
verdade~ro progresso. 

€ necess6ri0, portanto, que a razdo sufi- 
ciente ou irltima esteja fora da concatenagdo 
ou sQrie de tais detalhes das conting&ncias, por 
mais inhnita que possa ser tal shrie. 

7. Deus r as provos 3e sua sxisthcia 

38. E assim a razao ultimo das coisas 
deve estar em uma SubstBncia necesst~ria, na 
qua1 o detalhe das mudangas se encontre de 
modo eminente, como no propria fonte: e t; esta 
SubstBncia aquilo que chamamos Deus. 

39. E como tal SubstBncia & razdo suficien- 
te de todos os detalhes - os quals, portanto, 
estdo ligados sntrs si ds modo universal -, 

deve-se dizer necessariamente: existe urn so 
Deus e ests Deus 6 suficisnte. 

40. Esta SubstBncia suprema & consequ&n- 
cia simples do Ser possivel, e C Cnica, universal 
s necess6ria; al&m disso, fora dela ndo h6 
nenhuma realidade independents. 

Pode-se, portanto, depreender que tal 
Substdncia seja tambtm necessariamente ndo 
suscetivel de limitagdes, e que deva conter 
totalmente a realidada possivel. 

41. Disso segue-se que Deus 6 absoluta- 
mente perfeito. 

R perfeigdo, com efeito, & a grandeza exa- 
to da real~dade positiva, captada prsscindindo 
dos limites ou confins das coisas Rnitas. 

Ora, onde n60 h6 I~mites, isto &, em Deus, 
a perfei@o t justamente absolutamsnte infinto. 

42. RlCm disso, segue-se que as criaturas 
t&m suas perfeigdas gragas 00 influx0 de Dsus. 
enquanto suas ~mperfei@es derivam de sua 
propria natureza, incapaz de ser sem limites. 
Justamante por esta incapac~dade as criaturas 
se distingusm de Deus. 

43. € verdadeiro tambtm que Deus t: a 
fonte ndo so das existhncias, mas tamb6m das 
ess&ncias enquanto reais, ou seja: & tambtm a 
fonte do real que est6 contido no possivel. 

0 intelecto de Deus 6 ,  com efeito, a regi6o 
das verdades eternas, ou seja, das idbias das 
quais taisverdades dependem. Sem o lntelscto 
clwino, portanto, nenhum real sstarla contido 
no possivel, e ndo so nada existiria, mas nada 
poderio jamais existir. 

44. Com efsito, se existe realidade nas 
ess&ncias - isto 6 ,  nos possiveis, ou ainda, 
nos verdades eternas -, 6 igualmente neces- 
86ri0 que esta realidade se funda sobre a190 
exlstente e atual e, portanto, sobre a exist&ncia 
do Ser necess6r10, no qua1 a ess&ncia impl~ca 
a exist&nc~a. 

Em outras palavras, ao Ser necess6rro & 
suficiente ser possivel para existir em ato. 

45. Rssim, apenas Deus, ou seja, o Ser 
necessbrio, tem este privilbgio: posto que seu 
Ser seja possivel. Ele ndo pode ndo exist~r. 

Ora, lsto j6 & suficiente para conhecer o 
prior; a ex~st&nc~a de Deus; nada pode com 
efeito impedlr a possibrlrdclde daquilo que ndo 
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comporta nenhuma limitagdo, nenhuma negagdo 
e, por conseguinte, nenhuma contradigdo. 

Demonstramos, portanto, o prior1 a exis- 
t&ncia de Deus mediante a realidode das ver- 
dades eternas. 

Mas a demonstramos tambbm a posteriori 
partindo da exist&ncia dos seres contingentes, 
os quais podem com efeito ter sua razdo Cltimo 
ou suficiente apenas no Ser necesdrio, isto &, 
no Sar que tem em si proprio a razdo de sua 
exist&ncia. 

46. Embora as verdades eternas depen- 
dam de Deus, nd0 & preciso, todavia, crer qua 
elas sejam arbitrhrias e que dependam de sua 
Vontade [. . .]. 

lsso vale apenas para as verdades contin- 
gentes, cujo principio & a conveni&ncio, ou seja, 
a escolha do malhor. Ndo vale, ao contr6rio. 
para as verdades necess6rias, qua dependem 
unicamente do intelecto de Deus e constituem 
seu objeto interno. 

47. Somente Deus, portanto, 6 a Uni- 
dads primitiva, ou seja, a Substdncia simples 
origin6ria. 

Todas as m8nadas criadas ou derivadas 
sdo produgdes de tal Substdncia, e nascem, por 
assim dizer, em virtude de fulgura~des instan- 
tdneas e continuas da Divindade - fulguragdes 
que encontram um limits na receptividade do 
criatura, b qua1 6 essential o fato de ser limitada. 

48. Em Deus existe: 
o) a Pot&ncia, que & a fonts de tudo; 
b) o Conhacimsnto, que contbm as idbias 

cada uma com seu detalhe; 
c) a Vontode, que determina as mudanps, 

ou produgdes, segundo o principio do melhor. 
lsso corresponde bquilo que nos m8nadas 

criadas const~tui, respectivamente, o) o sujeito 
ou base, b) a faculdade perceptiva e c) a fa- 
culdade apetitiva. 

Todavia, em Deus estes atributos 560 
absolutamente infinitos, isto 6 ,  perfeitos; ao 
invbs, nos m8nadas criadas ou entelQquias [ . . . I  
encontram-se unicamente imita(6es [de tais atri- 
butos], em propor$io ao grau de sua perfeigdo. 

8. As60 e paixtio: 
as relas6es entre as m6nadas 

49. Dizemos justamente que a criatura 
ogs em seu exterior b medida que & perfeita, 
e que sofra por parte de outra, b medida que 
& imperfeita. 

Por isso, b m8nada deve-se atribuir a 
ogdo, enquanto tem parcepq3es distintas, e a 
poixdo, enquanto tem parcepgms confusas. 

50. E o maior grau de perfelgdo de uma 
crlatura em relagdo a uma outra consiste nisto: 

na criatura mais perfeita encontra-se a razdo 
suficiente, o fundamento a priori daquilo qua 
acontece no mais imperfeita. E & este o sentido 
em qua se diz que uma age sobre a outra. 

51. Mas entre as substdncias simples a 
influhcia de uma m8nada sobre outra & ape- 
nas ideal. 

Esta influhcia pode, com efeito, ter sua 
efic6cia apenas mediante a intarvengdo de 
Deus, enquanto nas idbias divinas cada m8- 
nada exige justamente que Deus, ao regular 
as outras desde o inic~o das coisas, a leva em 
consideragdo. 

Com efe~to, dado que uma m6nada criada 
ndo est6 em grau de influir fismmsnte sobre o 
interior de outra, & apenas por esta via divina 
que pode verificar-se a depend&ncia de urna 
em relagdo b outra. 

52. Por este motivo, portanto, as agdes 
e as paixdes entre as criaturas 560 reciprocas. 
Deus, corn efeito, pondo em confronto duos 
subst8ncias simples, encontra em coda uma 
motivos que o obrigam a odequa-la B outra. 

E, por conseguinte, aquilo que 6 ativo sob 
certos aspectos, & passivo da outro ponto devista: 

o) & ativo b medida que aquilo que nele 
se conhece distintamente serve para dar razdo 
daquilo que acontece em outro: 

b) b possivo b medida que a razdo daquilo 
que nele acontece se encontra naquilo que se 
conhece distintamente em outro. 

9. A escolha divina 
do melhor Jos mundos possiveis 

53. Ora, uma vez que nas Idbias de Deus 
h6 uma infinidads de universes possiveis, e to- 
davia um so deles pode existir, deve hover uma 
razdo suficiente que determine Deus a escolher 
um de prefer&ncia a outro. 

54. E esta razdo se pode encontrar apenas 
no convani&ncio, lsto 6, no grau de perfeigdo im- 
plicado por cada um destes mundos possiveis. 

Coda possivel, com efeito, tem direito de 
pretender a exist&ncia em proporgdo b perfeigdo 
qua contbm. 

55. E esta & justamente a causa da exls- 
tencia do melhor [dos mundos possiveis], que 
a Sabadoria de Deus Ihe faz conhecer, sua 
Bondads Ihe faz escolher e sua Pot&nc~a Ihe 
faz produzir. 

10. A harmonia universal 
e a m6nada como microcosmo 

56. Ora, esta ligagdo. esta adaptagdo de 
todas as coisas criadas a coda uma e de coda 
uma com todas, faz com que toda substdncia 
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simples tenha rela@es que exprimem todas as 
outras e seja consequentemente um espelho 
vivo perpbtuo do universo. 

57. E asslm como urna mesma cidade, 
se olhada de pontos de vista diferentes, apa- 
rece semprs diversa e como qua multiplicada 
prospsctivamsnta, do mesmo modo, por via 
da multid6o infinita das substdncias simples, 
h6 como que outros universes diferentes, os 
quais todavia sdo apenos as perspectivas de 
um ljnico universo segundo o diferente ponto 
de vista de cada m6nada. 

58. € desss modo que se obthm a m6xima 
variedads possivel com a suprema ordem pos- 
sivel: em outras palavras, ssta & o modo para 
obter a m6xima perfe~@o possivel. 

59. Apenas esta hip6tese (qua ouso dizer 
j6 demonstrada) exprime, portanto, adequada- 
mente a grandeza de Deus. 

E 6 justamente isto qua Bayle"econheceu 
quando, em ssu Diciondrio, no verbete "Rora- 
rius", Ievantou algumas obje~6es a tal hipotese, 
e tendeu a crer que eu concedesse demasiado a 
Deus, mais do qus aquilo qua seja possivel con- 
ceder-lhe. Mas ale n6o pbde aduz~r nenhuma 
razdo para demonstrar a ~mpossibilidade desta 
Harmonia universal, em virtude da qua1 toda 
substdncia exprime exatamente todas as outras 
medlante as rela@es que tem com elas. 

60. No que eu disse est6o de resto evl- 
dentss as raz6es a priori pelas quais as coisas 
ndo poderiam caminhar diversamente [de como 
as acabamos de descrever]. 

Dissemos, com efeito, que Deus, ao regu- 
lamentar o todo, Ievou em cons1deraq3o coda 
parte s~ngular e especialmente coda mbnada: 
que a naturaza desta ljltima & representatwa. 
Por conseguinte, a m6nada n6o poderia de 
modo nenhum ssr circunscrita a representar 
apenas uma parte das coisas. 

Todavia, esta representa@o 6 sem 
dOvida confusa em relag30 ao conjunto dos 
detalhes do universo, s pode d~stinguir apenas 
pequena parte das coisas, isto 6, das coisas 
qua s6o ou mais vizinhas ou malores em re- 
lag50 a cada mbnada: se houvesse apenas 
representa@es distintas, coda mbnoda seria 
uma Divindade. 

As mbnadas s60, portanto, limitadas n60 
no objeto, mas no modo de conhecer o objeto: 
elos tendem slm ao infinito, ao todo, mas con- 
fusamente, exatamente porque 860 limitadas 
e diferenciadas conforme o grau de distin~ao 
das percep<6es. 

%ma Rnyla (1647-1706). colv~n~sto. FOI outor do 
cblabre Dictionnoire histori~ue et critique. 

1 1. fl organicidade dos viventes 
s a rela(6o entre alma e corpo 

61. E nisto os compostos se assemelham 
aos simples. 

Com efeito, uma vez que tudo est6 pleno 
- o que torna concatenada toda a mathria -, s 
uma vez que no plsno todo movimento produz 
um efeito sobre corpos distantes na propor<do 
ds sua distdncia - motivo pelo qua1 todo corpo 
ndo apenas sofre a as60 dos corpos qua o 
tocam, ressentindo-s~ de algum moclo de tudo 
aquilo que a eles acontscs, mas com isso res- 
sente-se tambCm do a(6o dos outros corpos 
que tocam os primeiros corn os qua~s ele est6 
em contato imediato -, dai resulta qua tal co- 
nsxdo das coisas est6 em grau de astender-se 
a qualquer distdncia. 

Todo corpo, portanto, ressente-se de tudo 
aquilo que ocorre no unwsrso, tanto que Aquele 
que tudo v& pode Isr em coda um deles oquilo 
que acontece em todo lugar, e tambhm aquilo 
que j6 acontsceu ou que acontecsr6, perscru- 
tando no presents aquilo que est6 distante, 
tanto no tempo como no espaco [...I. 

Mas umo alma pode ler em si mesma 
apenas aquilo que nela est6 representado 
distintamente: a alma, com efelto, n6o poderia 
desdobrar em apenas um momento todas as 
suas dobras, porque elas v6o ao infinito. 

62. Rssim, embora coda mbnada criada 
represente todo o univsrso, @la representa mais 
distintamente o corpo que Ihe & particularmente 
atribuido e do qua1 constitui a entel&quia; e 
como este corpo exprime todo o universo em 
virtude do conexdo de toda a mat&rro no Pleno, 
tambbm a alma, enquanto representa este seu 
corpo que Ihs pertence de modo particular, 
representa todo o universo. 

6 3 . 0  corpo que pertence a uma mbnada, 
a qua1 & sua entel&quia ou alma, forma com 
a entel&quia aquilo que se pode chamar um 
vivente, e com a alma aquilo que chamamos 
um onimol. 

Ora, tanto o corpo de um vlvente quanto 
o de um animal & semprs orgdnico: com efeito, 
uma vez que cada m6nada 6 a seu modo um 
espelho do universo, e uma vez qus o unlverso 
regula-se segundo urna ordem perfeita, & ne- 
cessdrio que hap urna ordem tambhm naqu~lo 
que o representa, ou seja, nas percsp@es da 
alma e, por conseguinte, no corpo: &, com efei- 
to, em conformidade com seu corpo peculiar que 
a alma representa o universo para si mesma. 

64. Portanto, o corpo orgdnico de todo 
ser vlvo & uma esphcie de rnhqu~na divina, ou 
de autbmato natural, que supera grandemente 
qualquer autbmato artificial. 
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Com efeito, uma m6quina construida pela 
arte do homem n6o & m6quina em cada urna 
de suas partes: por exemplo, o dente de uma 
roda de latdo apresenta partes ou fragmentos 
que para nos 1-160 s6o mais 0190 de artificial e 
que, em rela~60 ao uso a qua a roda estava 
destinada. ndo conservam mais nenhum tra5o 
mecdn~co. 

Fl m6quina da natureza, ao contrdrio, isto 
6, os corpos vivantes, sdo sempre m6quinas at& 
em suas partes mals diminutas, ao infinito. 

Cis, portanto, a cliferen~a entre a natureza 
e a arte, ou seja, entre a arte div~na e a arte 
humana. 

65. E o autor da natureza p6de p6r em 
pr6tica tal artiffcio divino e infinitamente mara- 
v~lhoso, porque qualquer por~do do matbrio ndo 
so 6 divisive1 ao ~nfinito, corno reconheceram os 
antigos, mas tambhm & subdividida atualmente 
ao infinito - cada parte sua em outras partes, 
coda uma das quais tem algum movimento 
proprio -: de outro modo seria impossivel 
para coda por~6o da mathria exprimir todo o 
universo. 

66. Disso vemos que exists um mundo 
de criaturas - de seres vivos e de animais, de 
entelhquias e de almas - tambhm no menor 
por~do da mat6r1a. 

67. Toda porgdo de mathria pode ser 
concebida como um jardm che~o de plantas, 
ou como um lago cheio cle pelxes. Mas cada 
ramo das plantas, coda membro do animal, 
cada gota de seus humores, & por sua vez tal 
jardim ou tal lago. 

68. E embora a terra e o or interpostos 
entre as plantas do jardim, ou a 6gua mterposta 
entre os peixes do lago, n6o sejam nem plantas 
nem peixes, eles todavia cont6m ainda outras 
plantas e outros peixes, mas na maioria das 
vazes de uma forma tdo sutil que fogs 2.1 nossa 
percep2do. 

69. De modo que n6o h6 nada de ndo 
cultivado, de est&ril, de morto no universo. 

E h6 coos e confusdo apenas em apar$n- 
cia; quase como se, olhando de certa distdncia 
em um lago, ai percebarnos um movlmento con- 
fuso e, por asslm dizer, um fervilhar de peixes, 
sem que distingamos os proprios peixes. 

70. Disso vemos que todo corpo vivente 
tem uma entelbqu~a dominants, que no animal 
6 a alma. Mas os membros deste corpo vlvente 
estdo cheios de outros seres vivos, plantos, 
animais, coda um dos quais tem por sua vez suo 
entel&quia, ou sua alma dominante. 

71. Todavia, n6o devemos, por isso, crer 
- como o fizeram alguns, mal-entendendo meu 
pensamento - que toda alma tenha uma mas- 
sa ou por~do de mat&ria que Ihe & propr~a ou 

atribuida para sempre, e que, por conseguinte, 
possua outros seres vivos inferiores destinados 
para sempre a seu serviso. 

Mais que isso, todos os corpos estdo em 
perpbtuo fluxo, como rios, e continuamente 
neles entram e saem partes. 

72. Portanto, a alma muda corpo apenas 
um pouco por vez e por graus, motivo pelo qua1 
jamais se encontra repentinamente despida de 
todos os seus orgdos: nos animais h6 frequen- 
temente mstamorfoses, mas ndo h6 jamais 
metempsicose ou transmigrag60 de almas. 

Tarnbhm ndo existem almas totalmente 
seporodos, nsm g6nios sem corpo. 

Rpenas Deus 6 obsolutamente sem corpo. 
73. lsto faz com que jamais hcja gsracdo 

absoluta, nern morte perfeita no sent~do rigoro- 
so do termo, isto 6 ,  entendida como separaq3o 
da alma em relag30 ao corpo. 

0 que chamamos de geroq30 & desen- 
volvimento e aumento, enquanto aquilo que 
chamamos de morte & involu@o e diminui@o. 

74. 0 s  filosofos sempre encontraram gra- 
ves dificuldades para expl~car a origem das 
formas, entel&quias ou almas. 

Hoje, porbm, mediante pesquisas exatas 
realizadas corn plantas, ~nsetos e animais, viu-se 
que 0s corpos orgdnicos do natureza jamais se 
or~ginam de um coos ou de uma putrefa@o, mas 
sempre de germes nos quais j6 havia certamen- 
te alguma prh-forma@o. Chegou-se, assim, 2.1 
conclusao de que j6 antes da concep<do existia 
n6o so o corpo orgdnico, mas tambhm urna alma 
nesse corpo: em poucas palavras, existia j6 o 
proprio animal. RI6m disso, concluiu-se que, em 
virtude da concep~do, esse animal foi apenas 
predisposto a uma grande transforma~60 para 
se tornar um animal de espbcie diversa. 

Rlgo de semelhante se pode observar 
tambhm fora do gera(80, por exemplo, quan- 
do os vermes se transformam em moscas e as 
cris6lidas em borboletas. 

75. Rlguns onimois, mediante a concep- 
<do, sdo elevados ao grau dos animais maiores, 
e podemos cham6-10s de espermdticos. 

Rqueles que, ao contrbrio, permanscem 
em sua ssp&cie - e s6o a malor parte - nas- 
cam, se multiplicam e s6o destruidos do mesmo 
modo que os grandas animais, e apenas um 
pequeno numero de eleitos passa para um 
teatro mals vasto. 

76. Todavia, esta era apenas a metade 
da verdade. 

Pensei que se o animal jamais tem um 
inic~o natural, ndo pode haver sequer um f~m 
natural; e que n6o so jamais haver6 gerag60, 
mas sequer destru~$io absoluta, nem morte 
entend~da no sentido rigoroso do termo. 
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Estes raciocinlos, feitos o posteriori e por 
via experimental, concordam perfe~tamente 
com meus principios deduzidos o priori e acima 
expostos. 

77. Podemos, portanto, afirmar que ndo 
somente a alma (espelho de um universo 
indestrutivel) & inde~trutivel, mas tambbm o 
pr6prio animal o 6, embora sua m6quina fre- 
quentemente perega em parte, e perca ou tome 
despojos orgBnicos. 

12. R harmonia preestabelecida 
entre alma e corpo 

78. Estes principios me permit~ram explicar 
naturalmente a un~do, ou melhor, o acordo do 
alma e do corpo org81-ICO. 

R alma e o corpo seguem com efeito coda 
um suas proprias leis, mas ambos concordam 
em virtude do harmonia preestabelecida entre 
todas as substBncias, as quais na realidade 
sdo representagdes de um ljn~co e mesmo 
universo. 

79. Rs almas agem segundo as le~s das 
causas finais e mediante apetigdes, fins e 
maios. 0 s  corpos agem segund0 as leis das 
causas ef~cientes, isto 6, dos movimentos. 

E os dois reinos, o das causas eficientes e 
o das causas Rnais, estdo em harmonia entre si. 

80. Descartes reconheceu que as almas 
ndo podem absolutamente imprimir forga 00s 
corpos: no mathria, com efeito, a quantldade 
de forga & sempre a mesma. 

Ele, porBm, errou ao crer que a alma 
estivesse em grau de mudar a diregdo dos 
corpos. 

Ora, esta sua convicgdo devia-se ao fato 
de qua em seu tempo ndo se conhecia em nada 
a lei natural: no rnothrio consarvo-ss tornbhm o 
rnssmo dirs@o totol. 

Se Descartes tivesse conhecido tal lei, 
teria sem dljvida chegado ao meu slstema do 
harmonia preestabelecida. 

81. 0 sistema da harmonia preestabele- 
c~da faz com que: 

o) os corpos ajam como se - por absurd0 
- ndo existissem almas; 

b) as almas ajam como se ndo existissem 
corpos; 

c) a alma e o corpo ajam como se se 
influenc~assem mutuamente. 

13. 0 s  espiritos ou almas racionais 

82. Passemos agora aos espir~tos, ou 
almas raciona~s. 

Eu j6 disse que todos os seres viventes, 
compreendendo os animais, obedecem no 

fundo ao mesmo pr~ncipio segundo o qua1 
o inicio do animal e da alma coincide com o 
inicio do mund0, e sau fim colncide com o Am 
do mundo. 

Nos animais racionais, todav~a, h6 este 
particular: seus pequenos animais espermdti- 
cos, enquanto permanecem nesse estado, t&m 
apenas almas comuns ou sensitivas, mas logo 
que 0s eleitos, por assim dizer, chegam 6 natu- 
reza human0 mediante uma efetiva concep~do, 
suas almas sensitivas 860 elevadas ao grau do 
razdo e 2.1 prerrogativa dos espiritos. 

83. hs diferengas j6 salientadas entre os 
animais comuns e os espiritos, acrescenta-se 
tambhm esta: 

o) as almas em geral s60 espelhos viven- 
tes ou imagens do universo das criaturas; 

b) 0s espiritos, ao contr6r10, sdo tambhm 
Imagens viventes do propria D~vindade, isto &, 
do autor do natureza: eles t&m a capacidads 
de conhecer o slstema do universo e de  mit tar 
algum aspect0 dele com empresas arquitet8- 
nicas, uma vez que todo espirito C como uma 
pequena divindade em seu Bmbito. 

84. Justamente por isso os espiritos sdo 
capazes de entrar em uma sspbcie de socie- 
dade com ~ J S .  

Em relagdo a eles, portanto, D ~ J S  age 
ndo simplesmente como um inventor sobre sua 
m6quina (e Deus opera assim sobre criaturas 
[ndo racionais]), mas tamb&m como um principe 
para com seus suditos e como um pai em relagdo 
a SeJS filhos. 

14. A Cidade de Deus 

85. Daqui, portanto. & facil concluir que o 
conjunto de todos os espiritos deve constltuir 
a Cidade de Deus, isto 6, o Estado mas per- 
feito possivel governado pelo monarca mais 
perfei to. 

86. Esta Cidade de Deus, esta monarqula 
verdadeiramente universal, & um mud0 moral 
no mundo natural, e & a mals elevada e divina 
entre as obras de Deus. 

€ neste mundo moral que consiste verda- 
deiramente a gloria de Deus, a qua1 com efeito 
n60 poderia existir se a grandeza e a bondade 
divinas ndo fossem conhec~das e admiradas 
pelos espiritos. 

RlBm disso, & em relagdo a esta cida- 
de divina que Deus manifesta sua bondade, 
enquanto sua sobedoria e sua potgncia se 
mostram em todo lugar. 

87. Ora, mals acima individuamos uma 
perfe~ta harmonia entre os dois reinos do na- 
tureza, um das causas eficientes e o outro das 
causas finais. 
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R este ponto dsvemos per em relevo ain- 
da outra harmonia, a que existe entre o reino 
fisico da natureza e o reino moral da grata. Em 
outros termos, se trata da harmonia entre Deus, 
considerado como arquiteto da m6quina do 
universo, s Deus, considerado como monarca 
da cidade divina dos espiritos. 

88. Em virtude desta harmonia, aquilo que 
leva 6 gra(a percorre os mesmos caminhos da 
natureza. Por exemplo, este globo devera ser 
destruido e restaurado porvias naturais quando 
o sxigir o govsrno dos espiritos, e isso acon- 
tecer6 para o castiqo ds uns e a recompsnsa 
de outros. 

89. Devemos, al8m disso, dizer que Deus 
como arquiteto agrada em tudo Deus como 
Isgislador. 

Portanto, os pecados, em base a ordem 
natural s justamente em virtude da estrutura 
mecdnica das coisas, devem acarretar consigo 
seu castigo; e, analogamente, as belas qdes 
atrairdo suas recompensas por vias mac6ni- 
cas em rela(6o aos corpos, embora isso n6o 
possa nem deva acontecer sempre de modo 
imediato. 

90. Por fim, sob este govern0 perfeito 
jamais hover6 uma boa a(d0 sem recompsnsa, 
nem uma a$do m6 sem castigo. 

E tudo deve concluir no bem dos bons, 
isto 8, daqueles que de modo nenhum estdo 
descontentes nests grande Estado. Depo~s de 
ter realizado o proprio dever, os bons se confiam 
d Provid&ncia, e amam s imitam como convhm 
o autor de todo bem, comprazendo-se em con- 
siderar as perfei@es dele segundo a natureza 
do vsrdadeiro omorpuro que leva a alegrar-se 
com a felicidade do amado. 

E 6 justamente isso qus impele as pes- 
soas s6bias e virtuosas a prodigalizar-se em 
dirqdo daquilo que se mostra conforme a 
vontade divina presumivel ou antecedente, in- 
duzindo-as, todavia, a contentar-se com aquilo 
que Deus efetivamente faz acontecer com sua 
vontade secreta, consequente ou decisiva. Com 
efeito, elas reconhecsm que, se oudhsssmos 

que 6 impossivel torn6-la melhor do que ela 8. 
Ora, esta impossibilidade & tal ndo somente 
em rela(do ao todo em geral, mas tamb8m em 
rela(do a nos mesmos em particular. 

Estamos, com efeito, necessariamente 
ligados ao autor do todo ndo apenas corno ao 
arquiteto s causa eficiente de nosso ser, mas 
tambhm como ao nosso senhor e causa Anal 
qua deve constituir o escopo total de nossa 
vontade s do qua1 unicamsnte depends nossa 
felicidade. 



HOBBES, LOCKE, 

0 s  desenvolvimentos 
e os vertices do empirismo 

"0 fim da cigncia e a potgncia (. . .). Toda especu- 
la@o, em suma, foi instituida por a@o ou trabalho 
concreto. " 

Thomas Hobbes 

"A raza"o deve ser nosso juiz ultimo 
e nosso guia em cada coisa." 

John Locke 

"Sem o pensamento, o mundo e nec quid nec 
quantum nec quale." 

George Berkeley 

"A raz3o e - e deve ser - escrava das paix8es, 
e em nenhum caso pode reivindicar uma fun~3o 
diferente da de servir e obedecer a elas." 

David Hume 
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CapituIo quarto 

Thomas tlobbes: 
o corporeismo e a teoria 

do absoldismo 

I. vida e as obras 

Thomas Hobbes nasceu em Malmesbury, em 1588. Bem cedo aprendeu o 
grego e o latim, e muitos de seus escritos (suas obras-primas) foram redigidos em 
lingua latina. Completando os estudos superiores em Oxford, a partir de 1608 
torna-se preceptor entre os poderosos Cavendish, condes de De- 
vonshire. Fez diversas viagens no continente (1610, 1629 e 1634) os aspectos 
e, de 1640 ate 1651, durante a ditadura de Cromwell, viveu em maisimportantes 
exilio voluntario em Paris, onde, em 1646, foi ate preceptor do da vida 
futuro rei Carlos II. Morreu em 1679. de Hobbes 

Entre suas obras sao fundamentais: De cive (1642), De corpore ' 5 1 
(1 655), De homine (1658), Leviata" (1651 em ingles, 1670 em latim). 

1 r"\ pvedileCiio 
pelas IinSuas cl&sicas 
foi uma constante 

na vida de tlobbes 

Thomas Hobbes nasceu em Malmes- 
bury, em 1588. A miie deu-o a luz prematu- 
ramente, devido ao terror que lhe causou a 
noticia da chegada da "Invencivel Armada", 
de mod0 que, em sua Autobiografia, brin- 
cando, ele afirma que sua mie, junto com 
ele, dera a luz como irmio gemeo o medo. 
Trata-se, porCm, de uma observaqio que, 
para alCm da brincadeira, constitui como 
que um lampejo sobre a propria psique: 
sua teorizaqiio do absolutismo tem raizes 
sobretudo no terror pelas guerras que en- 
sangiientaram sua ipoca. 

Hobbes aprendeu muito cedo e bem o 
grego e o latim, tanto que, ainda com quin- 
ze anos incompletos, foi capaz de traduzir 
Medeia, de Euripedes, do grego para o latim, 
em versos. 

Esse amor pelas linguas classicas foi 
uma constante em Hobbes: a primeira obra 

que publicou, com efeito, foi a traduqao da 
Guerra do Peloponeso, de Tucidides; uma 
das ultimas foi a traduqio dos poemas de 
Homero. AlCm disso, muitos de seus escri- 
tos (suas obras-primas) foram redigidos em 
latim, freqiientemente com estilo requinta- 
do. 0 pr6prio Bacon, no fim de sua vida, 
recorreu h ajuda de Hobbes para traduzir 
algumas de suas obras para o latim. 

Depois de ter concluido seus estudos 
superiores em Oxford, a partir de 1608 
tornou-se preceptor na poderosa casa 
dos Cavendish, condes de Devonshire, B 
qua1 ficou longamente ligado. TambCm foi 
preceptor de Carlos Stuart ( o  futuro rei 
Carlos II), em 1646, ou seja, no period0 
em que a corte estava no exilio em Paris, 
pois Cromwell assumira poderes ditatoriais 
em Londres. 

Com a restauragiio dos Stuart, Hobbes 
obteve uma pensio do rei Carlos I1 (de 
quem, como dissemos, fora preceptor), po- 
dendo assim dedicar-se com tranqiiilidade 
aos estudos. 0 s  ultimos anos de sua vida, 
porim, foram amargados pelas polemicas 
suscitadas por seu pensamento muito ousa- 
do e, sobretudo, pelas acusaq6es de ateismo 
e de heresia, das quais teve de se defender, 
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enfrentando inclusive exigentes estudos 
sobre a jurisprudincia inglesa relativa aos 
crimes de heresia. 

Morreu aos noventa e um anos, em 
dezembro de 1679. 

Hobbes transcorreu grande parte de 
sua vida no continente europeu, especial- 
mente na Franqa, que tanto amava. Fez sua 
primeira viagem em 1610, 2i qual segui- 
ram-se outras duas, em 1629 e 1634. Esta 
terceira viagem foi particularmente impor- 
tante, pois conheceu pessoalmente Galileu 
na Italia (embora ja houvesse tido noticias 
dele em sua primeira viagem) e Mersenne 
na Franqa, o qual o introduziu no circulo 
dos cartesianos. De 1640 a 1651 viveu em 
exilio volunthrio em Paris. 

Entre suas obras, as fundamentais sZo 
as Objectiones ad Cartesii meditationes 
(1641), o De cive (1642), o De corpore 
(1655), o De bomine (1658), e, sobretudo, o 
LeviatZ, publicado em 1651 em inglis e em 
1670 em latim, em Amsterdam (foi sobre- 
tudo esta publicaqZo latina que granjeou a 
Hobbes grande fama). Por fim, devemos re- 
cordar as obras Sobre a liberdade e a neces- 
sidade (1654), e Questoes relativas a liber- 
dade, a necessidade e ao movimento (1660). 
De suas ultimas obras, devemos recordar 
uma hist6ria da Igreja em versos, intitulada 
Historia ecclesiastica carmine elegiac0 con- 
cinnata (publicada postumamente em 1688), 
e uma autobiografia, Tbomae Hobbesii vita 
(publicada no mesmo ano de sua morte). 
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II. f\ concep~2io hobbesiana 
da filosofia e sMa d i v i s~o  

Contrario a Aristoteles e a filosofia escolastica el ao invb, aberto as in- 
fluiincias do  metodo euclidiano, do  racionalismo cartesiano, do  utilitarismo de 
Bacon e sobretudo da fisica de Galileu, Thomas Hobbes mostrou a necessidade 
de fundar urna nova ciiincia do  Estado, filosofia civil, exatamente sobre o modelo 
metodologico galileano, distinguindo claramente entre filosofia 
e religiao e Escrituras. A verdadeira 

Conforme Hobbes, a verdadeira filosofia tem por objeto os filosofia 
corpos, suas causas e suas propriedades, e tudo aquilo que nao femcomo 
e corporeo (Deus, a fe, a revela@o, a hist6ria) e excluido da fi- Obieto oscOrpos~ 

S U ~ S  causas losofia; e urna vez que existem triis tipos de "corpos" - naturais 
inanimados, naturais animados (como o homem), artificiais (como propriedader 
o Estado) -, a filosofia deve tratar: a) do  corpo em geral; 6) do  ,g homem; c) do  cidadso. 

, + ,  A nova imagem da  filosofia 

56 nos referimos ao notivel conhe- 
cimento de linguas classicas de Hobbes. 
Entretanto, essas linguas serviram-lhe para 
se aproximar de poetas e historiadores e niio 
para revisitar e meditar os fil6sofos antigos. 
Tinha decidida aversiio por Arist6teles e 
mais ainda pela filosofia escolastica (que 
entiio era interpretada de mod0 inteiramente 
inadeauado). 

Ltretinto.  ficou entusiasmado ~ e l o s  
Elementos de ~(clides, com sua rigor&sissi- 
ma constru@o dedutiva, que ele considerou 
modelo de mCtodo para o filosofar. 

TambCm exerceram notavel influincia 
sobre Hobbes o racionalismo cartesiano, 
com suas instiincias derivadas da revoluciio 
cientifica, e Bacon, com sua concepq50 utili- 
tarista do saber. Mas talvez a influhcia mais 
poderosa tenha sido exercida por Galileu 
com sua fisica, tanto que, em varias partes 
da obra de Hobbes, fica evidente a in t en~ io  
de ser o Galileu da filosofia, em especial o 
Galileu da ciBncia politica. Entendida como 
estudo do movimento. a fisica nao remon- 
ta a antes de Galileu, diz expressamente 
Hobbes, ao passo que a filosofia civil niio 
remonta a antes de sua pr6pria obra De 
cive (1 642). 

Na Carta dedicatoria ao conde de 
Devonshire, que introduz o De corpore, 
Hobbes expressa muito eficazmente a nova 

tempera espiritual e (como ja haviam feito 
muitas paginas de Descartes e de Bacon) 
sanciona o fim de urna ipoca do filosofar e 
o inicio de urna nova, que fecha as portas ao 
pensamento antigo e medieval, sem possibi- 
lidades de apelo por muito tempo. 

Em particular, Hobbes destaca o se- 
guinte: 

a)  o grande mCrito de Galileu; 
6) a necessidade de fundar urna nova 

cisncia do Estado com base no modelo 
galileano; 

c) a vacuidade e inconsisthcia da fi- 
losofia grega; 

d) a perniciosidade da mistura operada 
pela filosofia veteromedieval cristii entre a 
Biblia e a filosofia plat6nica e especialmente 
a aristotilica, que Hobbes considera urna 
trai~iio da f i  cristii; 

Filosofia. E a cibncia por exce- 
Igncia, entendida como ciencia das 
consequ8ncias, cujos objetos sao os 
corpos, suas causas e suas proprieda- 
des. A filosofia deve ser distinguida 
do conhecimento dos fatos e se divide 
em: filasofia natural, que considera 
as consequ4ncias dos acidentes dos 
corpos naturais, e filosofia politica, 
que se ocupa das conseqiibncias dos 
acidentes dos corpos politicos. 
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e) a necessidade de expulsar o monstro 
metafisico (a "Empusa" metafisica, dizia 
Hobbes, recordando o antigo monstro que, 
na entrada do inferno, assumia a cada vez 
formas diferentes) e de distinguir a filosofia 
da religiiio e das Escrituras. 

Falavamos, acima, das influhcias de 
Bacon. Com efeito, tambCm Hobbes afirma 
que "o fim da cicncia C a pothcia". E preci- 
sa que a filosofia C da maxima "utilidade", 
uma vez que, aplicando as normas cientificas 
i moral e a politica, ela podera evitar as 
guerras civis e as calamidades e, portanto, 
podera garantir a paz. Trata-se, portanto, de 
idCias que representam uma clara antitese 
das que foram tornadas classicas sobretudo 
por Aristbteles, que, na Metafisica, escrevia 
que a filosofia "niio tende a realizar alguma 
coisa", e que nos niio a procuramos "por 
nenhuma vantagem que seja estranha a elan, 
mas por puro amor ao saber, isto C, por 
objetivos "contemplativos". 

f\ t r i p a r t i ~ G o  da filosofia 

Com essas premissas, fica clara a nova 
definiqiio de filosofia: ela tem por objeto os 
c c ~ ~ r p ~ ~ " ,  suas causas e suas propriedades. 
Niio se ocupa de Deus e da teologia, que 
cabem h fC, nem daquilo que implica inspi- 
raqio ou revelaqiio divina, nem se ocupa da 
historia, nem de tudo aquilo que niio seja 
bem fundado ou conjwtural. 

Ora, como os corpos siio a )  naturais 
inanimados, b) naturais animados (como 
o homem) ou entiio c) artificiais (como o 
Estado), a filosofia, conseqiientemente, deve 
ser tripartida. 

Ela deve tratar: a )  do corpo em geral, 
6 )  do homem e c) do cidadiio e do Estado. 
Foi corn base nessa tripartiqiio que Hobbes 

E L E M E N T O R  IIM 
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concebeu e elaborou sua cClebre trilogia De 
corpore, De homine e De cive. 

A divisiio da filosofia tambim pode se 
articular do seguinte modo: 

1) citncia dos corpos naturais; 
2) citncia do corpo artificial, com o 

primeiro ram0 subdividido como mostra o 
esquema a seguir. Tudo aquilo que C esstncia 
espiritual ou que niio 6 corp6reo esti exclui- 
do da filosofia. Hobbes, inclusive, afirma 
drasticamente que aquele que deseja outra 
forma de filosofia que niio esteja ligada i 
dimensiio do corporeo devera procura-la 
em outros livros, n5o nos seus. 

Corpos naturais 
= filosofia da natureza 

CI~NCIA DOS CORPOS 

Corpo artificial ou Estado 
= filosofia civil e politica 
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III. "I6c~ira" 
e os pontos fMndamentais 

do pensamento de tlobbes 

Hobbes faz preceder a trata~8o dos corpos por uma "logica" que retoma a 
tradis80 do nominalismo da filosofia inglesa tardio-escolastica. 

A logica elabora as regras do correto mod0 de pensar, e os pensamentos sHo 
fixados e suscitados por meio dos nomes, que s8o formados pelo arbitrio humano. 
Uma vez que existem apenas individuos e conceitos de individuos, 
os nomes comuns n80 indicam conceitos universais, mas s8o nomes A logica elabora 
de nomes que de fato n8o significam a natureza das coisas; por as regras do 
isso tambem a proposi@o, que 6 conex80 de nomes, e fruto do pensamento 
arbitrio daqueles que foram os primeiros a estabelecer os nomes, eospensamentos 
e a definigso exprime nHo a "ess@ncia" da coisa (como queriam SaO por meio 
Arist6teles e toda a 16gica classica e medieval), mas apenas o dos names "significado dos vocabulos". - 3  1-3 

Raciocinar e, definitivamente, um reunir ou desunir nomes, 
proposir;6es e defini~aes conforme as regras fixadas por conven- 
@o: e um calcular, um computar, um somar e subtrair. Desse modo, o convencio- 
nalismo hobbesiano torna v8o o discurso sobre a objetividade, e todavia n8o se 
funda sobre bases ceticas, mas empiricas: todas as representafies da mente humana 
t@m origem no sentido, e a causa do sentido e o corpo externo. 

Hobbes precede a abordagem dos cor- 
pos de uma "logica" (em surpreendente 
analogia com o esquema das filosofias hele- 
nisticas, que faziam a 16gica preceder a fisica 
e a Ctica, corno, por exemplo, a filosofia 
epicurista). Essa logica retoma a tradigiio 
nominalista da filosofia inglesa tardio-esco- 
listica, assumindo, porim, tambim alguns 
elementos de origem cartesiana. 

A logica elabora as regras do mod0 
correto de pensar. Mas, em um context0 
nominalista como o de Hobbes, o interesse 
volta-se mais para o "nome" do que para o 
pensamento como tal. 

Com efeito, Hobbes diz que os pensa- 
mentos siio fluidos e, sendo assim, devem ser 
fixados com "sinais" sensiveis, capazes de 
reconduzir i mente pensamentos passados, 
bem como "registrii-10s" e "sistematiza-10s" 
e, posteriormente, transmiti-10s aos outros. 
Foi assim que nasceram os "nomes", que 
foram forjados pel0 arbitrio humano. 

Eis as afirmag6es significativas do nos- 
so filosofo: "0 nome C um som humano 
usado por arbitrio do homem para ser sinal 
com o qua1 se possa suscitar na mente um 
pensamento semelhante a um pensamento 
passado e que, disposto no discurso e pro- 
ferido a outros, seja para eles sinal daquele 
Densamento aue tenha ou n i o  ocorrido 
gntes na pr6p;ia pessoa que fala." 0 fato 
de que os nomes nasqam do arbitrio esta 
provado pel0 continuo surgimento de novas 
palavras e pela aboligiio das velhas. 

Hobbes fala de nomes "positivos", 
corno, por exemplo, "homem" e "planta", e 
de nomes "negativos", corno, por exemplo, 
"nio-homem" e "niio-danta". 0 s  nomes 
positivos e os correspondentes negativos 
niio ~ o d e m  ser atribuidos B mesma coisa 
pensada em urn mesmo tempo e a proposito 
do mesmo dado. Essa C uma transformaqiio 
significativa do principio da niio-contradi- 
qiio em termos nominalistas. 

0 s  nomes comuns niio indicam concei- 
tos universais, porque so existem individuos 
e conceitos (que, para Hobbes, nada mais 
siio que imagens) de individuos, mas trata- 
se apenas de nomes de nomes, nio tendo 
portanto referEncia a realidade e niio signi- 
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ficando a natureza das coisas, mas somente 
aquilo que nds pensamos dela. 

A s  defini+es, 

as pvoposiq6es 

e o "vaciocinav" 

como "calculav~' 

A defini@o niio expressa (como que- 
riam Aristoteles e toda a 16gica clissica e 
medieval) a "essincia" da coisa, mas sim- 
plesmente "o significado dos voc6bulos". 
Dar uma definiqiio nada mais C do que 
"fornecer o significado do termo usado". 
Portanto, as definig6es siio arbitrarias, assim 
como o siio os vociibulos. 

Da conexgo de nomes nasce a proposi- 
@o, normalmente constituida por um nome 
concreto que tem funqiio de sujeito e por um 
nome abstrato que tem funqiio de predicado, 
ambos ligados pela copulativa. 

Assim como os nomes, tambCm as pro- 
posiq6es primeiras e os axiomas (que siio 
as proposiq6es fundamentais) siio fruto do 
arbitrio daqueles que foram os primeiros a 
estabelecer os nomes ou a acolhi-10s: "[ ...I 
por exemplo, C verdade que o homem e' 
animal, ja que se decidiu impor esses dois 
nomes A mesma coisa"; as proposig6es pri- 
meiras [...I nada mais siio que definiqGes, 
ou partes de definiqiio e somente elas siio 
principios de demonstraqiio, isto 6 ,  verda- 
des estabelecidas ~ e l o  arbitrio daqueles que 
falam e daqueles que escutam [...I." 

Raciocinar C conectar (ou desconectar) 
nomes, definig6es e proposiq6es em confor- 
midade com as regras, fixadas por conven- 
giio. Diz Hobbes que raciocinar C "calcular" 
e "computar", alias, mais propriamente, 6 
um somar e subtrair. "Por raciocinio enten- 
do o calculo. Calcular C colher a soma de 
mais coisas, uma ligada a outra, ou conhecer 
o restante, subtraida urna coisa a outra". 
Por exemplo: 

homem = animal + racional 
animal = homem - racional 

Hobbes niio exclui que o raciocinar seja 
tambCm um multiplicar e dividir; entretanto, 
a multiplicagiio C redutivel A soma, ao passo 
que a divisiio C redutivel A subtraqiio. 

Essa concepgiio do raciocinio, entendi- 
do como "compor", "decompor" e "recom- 
porn e baseado em semantemas ou sinais 
lingiiisticos, bem como o respectivo pano de 
fundo convencionalistico, surpreendem pela 
modernidade e pela ousadia extraordinaria, 
j6 que contsm pressentimentos da ciberniti- 
ca contemporhea (pressentimentos, note-se 
bem, mais do que antecipag6es). 

Essa concepgiio do raciocinar como 
calcular, como decompor e recompor, ins- 
pira-se alCm do mais tambim em Descartes, 
mas com notiveis diferenqas. Com efeito, 
Descartes partia de verdades primeiras, 
que, em virtude de sua evidBncia intuitiua, 
tinham precisa garantia de objetividade, ao 
passo que Hobbes se desloca para o plano do 
convencionalismo, esvaziando dessa forma 
o discurso sobre a objetividade. 

0 empivismo hobbesiano 

Entretanto, para concluir este tema, 
devemos destacar que o nominalismo de 
Hobbes niio se funda em bases ckticas, mas 
muito mais empiricas, sensistas e fenomi- 
nicas. 

Com efeito, por um lado, ele admite 
que os nossos pensamentos (que siio desig- 
nados e expressos por nomes) siio "repre- 
sentaq6es ou aparincias" dos objetos que 
estiio fora de nos, sendo em n6s produzidos 
atravCs da experitncia dos sentidos. Hobbes 
diz textualmente: "A origem de todos [os 
pensamentos] 6 aquilo que nos chamamos 
sentido (pois niio h i  nenhuma concepqiio 
da mente humana que niio tenha sido 
inicialmente, no todo ou em parte, gerada 
pelos 6rgiios do sentido). 0 resto C derivado 
daquela origem" . 

Ele chega a dizer que a causa do sentido 
C "0 corpo externo ou objeto". 

AlCm disso, quando Hobbes diz que a 
definigiio niio expressa a essincia da coisa, 
mas "aquilo que nds concebemos da essin- 
cia da coisa", niio enuncia uma negaqiio 
cCtica, e sim opera uma redugiio fenomtnica 
(so conhecemos da esscncia aquilo que dela 
nos aparece). 

Em suma, ele caminha sobre uma linha 
que C tipica do pensamento inglis e que se 
imporia de mod0 sempre mais acentuado. 

m 
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IV. Covpoveismo e mecnnicismo 

A filosofia para Hobbes e, portanto, ciencia dos "corpos" e de suas causas, e 
em particular a posi~ao hobbesiana e um corporeismo mecanicista, porque tenta 
explicar toda a realidade sobre a base de apenas dois elementos: 

1) o corpo, entendido como aquilo que na"o depende de nosso pensamento; 
2) o movimento local (matematicamente medido), que e a causa principal da 

qua1 nascem todas as coisas naturais. 
As qualidades das coisas s3o "fantasmas do senciente", A 

explicada isto e, efeitos dos corpos e do movimento, elas proprias slo mo- sobre a base vimentos; por conseguinte, tambem os processos cognoscitivos e de 
os sentimentos de prazer e de dor sao movimentos e, definitiva- elementos: 
mente, nega-se a liberdade, porque os movimentos e os nexos ,o,po 
mechicos que deles resultam sSo rigorosamente necessaries. e 0 movimento 
Nesse horizonte nSo ha espaco para os valores morais: segundo local 
Hobbes, com efeito, bens e males sa"o relativos. + g  7-4 

1 , 0 s  dois elementos 
I 111' 

que e>cplicam 
toda a realidade: 
l l ~ ~ r r ~ "  e "w\ovimentoff 

Dissemos que, para Hobbes, a filosofia 
C citncia dos "corpos" e, podemos acrescen- 
tar, mais precisamente, citncia das causas 
dos corpos. 

0 s  modelos dessa citncia (como tam- 
bCm j i  vimos) s5o a geometria de Euclides 
e a fisica de Galileu. Mas a diferenqa entre 
geometria e fisica C notavel. 

As premissas da geometria s5o postu- 
lados fixados por nos (postulados que nos 
estabelecemos) e a "geraq50n das figuras C 
produzida por nos mediante as linhas que 
traqamos, de mod0 que elas "dependem do 
nosso arbitrio". Hobbes precisa: "Exata- 
mente pel0 fato de que somos nos mesmos 
a criar as figuras C que h i  uma geometria e 
que ela C demonstrivel". 

Conhecemos perfeitamente aquilo que 
nos mesmos estabelecemos, fazemos e cons- 
truimos (trata-se, aqui, de principio que teria 
ampla repercussPo e que Vico imporia de 
mod0 sistemitico). Mas j i  n5o podemos com 
tanta certeza conhecer as coisas naturais, 
porque n5o somos nos que as construimos. 
E conclui Hobbes: "Entretanto, a partir das 
proprias propriedades que vemos, deduzindo 
as conseqiicncias at6 onde nos C dado fazt- 

lo, podemos demonstrar que suas causas 
podem ter sido estas ou aquelas." E, como 
as coisas naturais nascem do movimento, 
fica assim identificada a sua causa principal. 

Naturalmente, n5o se trata do movi- 
mento concebido aristotelicamente, mas 
sim do movimento quantitativamente de- 
terminado, ou seja, medido matematica e 
geometricamente (o  movimento galileano). 

Assim, Hobbes tenta explicar toda 
a realidade com base em apenas dois ele- 
mentos: 

Corpo e movimento. S2o para 
Hobbes os dois elementos fundamen- 
tais de toda a realidade. 
"Corpo" e tudo aquilo que n2o de- 
pende do pensamento humano e que 
6 causa das sensaqbes, de que deriva 
enfim todo o conhecimento humano. 
Ha tr@s tipos de "corpos": 
a) naturais inanimados; 
b) naturais animados (como o homem); 
c) artificiais (como o Estado). 
0 "movimento" e a causa principal da 
qua1 nascem necessariamente todos 
os corpos naturais (neste caso ele e 
movimento local, matematicamente 
mensuravel) e todos os processos 
cognitivos da mente humana. 
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1) do corpo entendido como aquilo que 
n2o depende de nosso pensamento e que 
"coincide e se co-estende com uma parte 
do espaqo"; 

2) do movimento entendido do mod0 
que indicamos. 

E esse o seu materialismo, ou melhor, 
seu corporeismo mecanicista, que tantas 
polimicas suscitou em sua Cpoca. 

A s  vt\rias q ~ a l i d a d e s  

das  coisas 

s ~ o  movimentos var iados 

Alias, C verdade que, por vezes, Hobbes 
parece apresentar seu "corporeismo" quase 
que como uma "hipotese" e n io  como um 
dogma. Mas tambCm C verdade que, na 
maior parte dos seus textos, ele desenvolve 
essa sua concepqgo como tese sem reservas, 
tanto que tende a entender at6 Deus em ter- 
mos corporeistas. 0 que nHo deixou de sus- 
citar fortes objeq6es e acusaqGes, das quais 
se defendeu, entre outras coisas, chamando 
em causa o ilustre precedente de um Padre 
da Igreja, ou seja, Tertuliano. 

Assim, corpo e movimento local expli- 
cam todas as coisas. 

As qualidades sio "fantasmas do sen- 
sivel", ou seja, efeitos dos corpos e do 
movimento. Todas as chamadas qualidades 
sensiveis nada mais S ~ O  que movimentos 
variados. E as alteraloes qualitativas e os 
proprio processos de geraqio e corrupqio 
S ~ O  reduzidos a movimento (local). 

os processos cognitivos 

e os sentimentos 

Consequentemente, tambCm os proces- 
sos cognoscitivos n50 podem ter outro tip0 
de explicaqio sen50 o mecanicista. Na ver- 
dade, em certos momentos, Hobbes parece 
reconhecer aos fencmenos do conhecimento 
certo estatuto privilegiado. 

Depois, contudo, ele deixa de lado essa 
ordem de consideraq6es e passa a explicar a 
propria sensaqio com base no movimento, 
mais precisamente com base no movimento 

gerado pel0 sujeito sensivel que, por seu tur- 
no, reage com outro movimento, do qual, pre- 
cisamente, surge a imagem ou representaqso. 

Tamb6m siio "movimentos" os senti- 
mentos de prazer e de dor, o apetite e o de- 
sejo, o amor e o odio, e at6 o proprio querer. 

Conseqiientemente, Hobbes nega a 
liberdade, pois os movimentos e os nexos 
meciinicos que derivam s io  rigorosamente 
necessarios. Escreve ele no De corpore: "A 
liberdade de querer ou G o  querer nio C maior 
no homem do que nos outros seres animados. 
Com efeito, o desejo foi precedido pela cau- 
sa propria do desejo e, por isso, o proprio 
ato do desejo [...I niio podia deixar de se- 
guir-se, ou seja, segue-se necessariamente". 

N o  co~pore i smo  

mecanicista hobbesiano 

n&o h6 Iugar para a l ibe~dade 

e pa ra  os valores absolutos 

E evidente que, estabelecendo-se dado 
movimento como causa "antecedente", dai 
deve necessariamente brotar um movimento 
"consequente". A liberdade romperia esse 
nexo e, por conseguinte, infringiria a logica 
do corporeismo e do mecanicismo. Nos 
horizontes do materialismo, n5o ha espaqo 
para a liberdade. 

Nesse horizonte, porim, n i o  pode 
haver tambim espaqo para o "bern" (e o 
"rnal") objetivo e, portanto, para os "valores 
morais". Com efeito, para Hobbes, "bem" C 
aquilo a que tendemos e "mal" aquilo de que 
fugimos. Mas, como alguns homens desejam 
algumas coisas e outros n io  e como alguns 
fogem de algumas coisas e outros nio, dai 
decorre que bens e males siio relativos. 

NZo se pode dizer sequer de Deus que 
seja o bem em absoluto, porque "Deus C bom 
para todos aqueles que invocam seu nome, mas 
n io  para aqueles que blasfemam seu nome". 

Portanto, o bem 6 relativo i pessoa, ao 
local, ao tempo e i s  circunst2ncias, como 
o sofista Protagoras ja havia sustentado na 
antiguidade. 

Mas, se o bem C relativo, n io  havendo 
portanto valores absolutos, como C possivel 
construir uma moral e uma vida social? 
Como C possivel a convivhcia dos homens 
em uma sociedade? As duas obras-primas de 
Hobbes, o De cive e o Leviatii, sao dedicadas 
precisamente i resposta a esses problemas. 
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Para Hobbes, na base da sociedade e do Estado ha dois pressupostos: 
1) o bem relativo originario, isto e, a vida e a sua conservaga"~ ("egoismo"); 
2) a justiqa, que e uma convenga"~ estabelecida pelos homens e cognoscivel 

de mod0 perfeito e a priori ("convencionalismo"). 
Nesse sentido, a concepq50 politica de Hobbes constitui "EgOismo"e 

a inversao mais radical da classica posiqlo aristotelica, segundo ir3"ciona- 
a qua1 o homem e um "animal politico"; Hobbes considera ao coma base 
contrario o homem como um atomo de egoismo, razao peia qua1 do Estado 
nenhum homem esta ligado aos outros homens por consenso - 2  ,-2 
espontsneo. 

A condiq2o em que todos os homens naturalmente se encontram e para 
Hobbes a da guerra de todos contra todos (homo homini lupus); o homem arrisca- 
se, deste modo, a perder o bem primario, que e a vida, e pode sair desta situaqao 
fazendo apelo a dois elementos fundamentais: 

a) o instinto de evitar a guerra continua e de providenciar o nascimento 
aquilo que e necessario para a subsist6ncia; do Estado 

b) a raz.40, no sentido do instrumento apt0 a satisfazer os e as ''leis 
instintos de fundo. de natureza" 

Nascem assim as leis de natureza, que constituem na re- '!i3-4 

alidade a racionalizaga"~ do egoismo, as normas que permitem 
realizar de mod0 racional o instinto da autoconservaq%o. No Leviata" Hobbes elenca 
19 leis naturais, das quais as mais importantes sao as tres primeiras: 

1) procurar a paz e alcangi-la, defendendo-se corn todos os meios possiveis; 
2) renunciar ao direito sobre tudo, quando tambem os outros renunciam; 
3) respeitar os pactos estipulados, isto e, ser justos. 

Para constituir a sociedade, todavia, alem dessas leis, e preciso tambem um 
poder que obrigue a respeita-las: e preciso, portanto, que todos os homens depu- 
tem um unico homem (ou uma assembleia) a representa-10s. Nasce assim o pacto 
social, que e feito pelos suditos entre si, enquanto o soberano permanece fora do 
pacto e e o unico depositario dos direitos dos suditos. 0 poder do soberano (ou 
da assembleia) e indiviso e absoluto: ele esta acima da justiqa, 
pode intervir em materia de opiniao e de religiao, concentra em 0 conceito 
si todos ospoderes. Trata-se da mais radical teorizaqao do Estado de pact0 social. 
absolutista e, para designa-lo, Hobbes retoma a imagem do Le- o Leviata, 
viata", um monstro da Biblia, mas emprega tambem a expressio isto e, 
"deus mortal", ao qua1 devemos a paz e a defesa de nossa vida: o Estado 
o Estado absolutista e, portanto, metade monstro e metade deus absolutists 
mortal. g 5-6 

1) Em primeiro lugar, nosso filosofo 
admite que, embora todos os bens sejam 
relativos, ha, porim, entre eles um bem 
primeiro e originario, que C a vida e sua 
conserva@o (e, portanto, um ma1 primeiro, 

0 s  pressupostos que constituem a base que C a morte). 
da construqiio da sociedade e do Estado de 2) Em segundo lugar, ele nega que 
Hobbes siio fundamentalmente dois. existam uma justiqa e uma injustiqa na- 



turais, j i  que, como vimos, niio existem 
"valores" absolutos. Hobbes sustenta que 
justiga e injustiga siio fruto de "conven~6es" 
estabelecidas por n6s mesmos e que, por- 
tanto, siio cognosciveis de mod0 perfeito e 
a priori, juntamente corn tudo aquilo que 
delas deriva. 

1) "Egoismo" e 2) "convencionalismo" 
siio os pontos cardeais da nova ci6ncia politi- 
ca, que, segundo Hobbes, pode se desdobrar 
como sistema dedutivo perfeito, assirn como 
o da geometria euclidiana. 

,,, P\ politics 
n2io tern M W  f ~ n d a r n e n t o  

Para compreender adequadamente a no- 
va concepgiio politica de Hobbes C oportuno 
recordar que ela constitui a mais radical sub- 
versiio da classica posigiio aristotClica. Com 
efeito, o Estagirita sustentava que o homem 
C "animal politico", ou seja, C constituido 
de tal mod0 que, por sua propria natureza, 
e' feito para viver com os outros em socie- 
dude politicamente estruturada. Ademais, 
ele identificava essa condigiio de "animal 
politico" do homem com o estado proprio 
tambCm de outros anirnais, como as abelhas 
e as formigas, que desejando e evitando as 
mesmas coisas e voltando suas agoes para 
fins comuns, se agregam espontaneamente. 
Hobbes contesta vivamente a proposigiio 
aristotklica e a cornparagio. Para ele, cada 
homem 6 profundamente diferente dos ou- 
tros homens e, portanto, deles separado (6 
um itomo de egoismo). 

Portanto, cada homem n5o e de mod0 
nenhum ligado aos outros homens por um 
consenso espont2neo como o dos animais, 
que se baseia em um "apetite natural", pelas 
seguintes raz6es: 

a )  em primeiro lugar, existem entre 
os homens motivos de contendas que n io  
existem entre os animais; 

b) o bem de cada animal que vive em 
sociedade nc?o difere do bem comum, ao 
passo que no homem o bem privado difere 
do bem publico; 

c) os animais niio percebem defeitos 
em sua sociedade, ao passo que o homem 
os percebe, querendo introduzir continuas 

novidades, que constituem causas de discor- 
dias e guerras; 

d)  os animais niio tgm a palavra, que 
nos homens C freqiientemente uma "trom- 
beta de guerra e de sedigiio"; 

e) os animais niio se censuram uns aos 
outros, ao passo que os homens sim; 

f l  nos animais o consenso C natural, 
enquanto nos homens niio o C. 

0 Estado, portanto, niio C natural, e 
sim artificial. 

$4 O nasc imen to  do Cstudo 

Por que e como nasce o Estado? 
A condigiio em que os homens se en- 

contram naturalmente C uma condisiio de 
guerra de todos contra todos. Cada qual 
tende a se apropriar de tudo aquilo de que 
necessita para a sua propria sobreviv6ncia e 
conservagiio. E como cada qual tem direito 
sobre tudo, n i o  havendo limite irnposto 
pela natureza, nasce ent io  a inevitave! 
predominincia de uns sobre os outros. (E 
nesse context0 que Hobbes usa a frase de 
Plauto homo homini lupus, "o homem C 
urn lobo para o homem", que, no entanto, 
niio tem o significado de sinistro e radical 
pessimismo moral que muitos nela viram, 
porque pretende ser pura constatagfo es- 
trutural, indicando uma situagio i qual se 
deve dar remCdio). 

Nessa situaqiio, o homem esta arris- 
cad0 a perder o bem prirnirio, que C a vida, 
ficando a cada instante exposto ao perigo de 
morte violenta. Ademais, tambCm niio pode 
dedicar-se a alguma atividade industrial ou 
comercial, cujos frutos permaneceriam 
sempre incertos, nem pode cultivar as artes 
e tudo aquilo que 6 agradhvel - em suma, 
cada homem permanece so, com o terror de 
perder a vida de mod0 violento. 

Mas o homem escapa dessa situaqiio 
recorrendo a dois elementos basicos: a )  a 
alguns instintos; 6) A raziio. 

a )  0 s  instintos siio o desejo de evitar 
a guerra continua, para salvar a vida, e a 
necessidade de conseguir aquilo que C ne- 
cessirio para a sobreviv6ncia. 

b) A raziio, aqui, C entendida niio tanto 
como valor em si, mas muito mais como 
instrumento capaz de realizar aqueles de- 
sejos de fundo. 
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/i As "leis de oaturezaN 

Desse modo, nascem as "leis de nature- 
za", que nada mais s io  do que a racionali- 
za~i io  do egoismo, as normas que permitem 
concretizar o instinto de autoconservagio. 
Escreve Hobbes: "Uma lei de natureza (lex 
naturalis) 6 um preceito ou regra geral, 
descoberta pela razio, que veta ao homem 
fazer aquilo que C lesivo h sua vida ou que 
lhe tolhe os meios para preservi-la, e omitir 
aquilo corn que ele pensa que sua vida possa 
ser mais bem preservada". 

Habitualmente, recordam-se as primei- 
ras tres, que s io  as principais. Mas, no Le- 
viatii, Hobbes relaciona dezenove. 0 mod0 
como ele as propBe e deduz d i  idiia perfeita 
de como se serviu do mttodo geomitrico 
aplicado i Ctica e de como pretendia, sob 
essa nova roupagem, reintroduzir os valores 
morais que havia excluido, sem os quais nio  
se pode construir nenhuma sociedade. 

1) A regra primeira e fundamental orde- 
na que o homem se esforce por buscar a paz. 

2) A segunda regra impBe que se re- 
nuncie ao direito sobre tudo, ou seja, iquele 
direito que se tem no estado natural, que C 
precisamente o direito que desencadeia todas 
as contendas. A regra, portanto, prescreve 
"que um homem, quando os outros tam- 
be'm estiverem, esteja disposto, se o julgar 
necessario para a sua prdpria paz e defesa, 

Estado. Alem de todo poder co- 
mum que os mantenha em sujei@o, 
os homens se encontram na condi@o 
da guerra de todos contra todos. 
Para Hobbes, o unico caminho para 
erigir um poder comum e aquele por 
meio do qua1 os hornens conferem 
todos os seus poderes e toda a sua 
f o r ~ a  a um homem ou a uma assem- 
bleia de homens, em grau de reduzir 
todas as vontades deles a uma so 
vontade. 
Se uma multidao de homens se une 
deste modo, nasce o Estado, "o gran- 
de Leviats, ou deus mortal, ao qua1 
devemos, sob o Deus imortal, nossa 
paz e nossa defesa". 

a abdicar desse direito a todas as coisas, e 
que se contente em ter tanta liberdade contra 
os outros homens quanta ele concederia aos 
outros homens contra si". Essa, comenta o 
nosso filbsofo, "6 a lei do Evangelho: tudo 
aquilo que exiges que os outros te fa~am, 
faze-o a eles. Essa C a lei de todos os homens: 
quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris". 

3) A terceira lei impBe, uma vez que se 
tenha renunciado ao direito a tudo, "que se 
cumpram os acordos feitos". E dai nascem 
a justiga e a injustiqa (justiga C manter os 
acordos feitos, injusti~a t transgredi-10s). 

A essas tres leis bisicas seguem-se ou- 
tras dezesseis, que resumimos brevemente 
a seguir: 

4) A quarta lei prescreve que se resti- 
tuam os beneficios recebidos, de mod0 que 
os outros n io  se arrependam de te-10s feito. 
Dai nascem a gratidiio e a ingratidio. 

5) A quinta prescreve que cada homem 
deve tender a se adaptar aos outros. Dai 
nascem a sociabilidade e seu contririo. 

6) A sexta lei prescreve que, quando se 
tiver as devidas garantias, deve-se perdoar 
aqueles que, arrependendo-se, o desejem. 

7) A sCtima prescreve que, nus vingan- 
Gas (ou puniGGes), ntio se deve olhar para o 
ma1 passado recebido, mas sim para o bern 
futuro. A niio-observhcia desta lei d i  lugar 
h crueldade. 

8) A oitava lei prescreve que niio se 
deve declarar ddio ou desprezo pelos outros 
com palavras, gestos ou atos. A infraqio a 
essa lei chama-se "injuria". 

9) A nona lei prescreve que cada ho- 
mem deve reconhecer o outro como igual 
a si POY natureza. A infraqso a essa lei C o 
orgulho. 

10) A dCcima lei prescreve que ningue'm 
deve pretender que seja reservado para si 
qualquer direito que ntio 1he agradaria que 
fosse reservado a outro homem. Dai nascem 
a modCstia e a arrogincia. 

11) A dCcima primeira lei prescreve a 
quem e' confiada a fun~iio de julgar entre um 
homem e outro que se comporte com eqiii- 
dude entre os dois. Dai nascem a eqiiidade 
e a parcialidade. 

As oito leis restantes prescrevem o uso 
comum das coisas indivisiveis, a regra de 
confiar i sorte (natural ou estabelecida por 
convengiio) a fruiqio dos bens indivisiveis, 
o salvo-conduto para os mediadores da paz, 
a arbitragem, as condiq6es de idoneidade 
para julgar c ade e a validade dos 
testemunhos 



84 Segunda paite - +laLLrs, Lacks! Berkeley e H u m e  

5 0 "pacto social" 

e a teovizaq2;o 

do absolutismo 

Entretanto, em si mesmas, essas leis 
niio bastam para constituir a sociedade, ja 
que tambe'm C preciso um poder que obrigue 
os homens a respeiti-las: "sem a espada 
que lhes imponha o respeito", os acordos 
niio servem para atingir o objetivo a que se 
propoem. Por conseguinte, segundo Hobbes, 
C preciso que todos os homens deleguem a 
u m  unico homem (ou a uma assemblkia) o 
poder de representi-10s. 

Mas note-se bem um pormenor: esse 
"pacto social" niio C firmado pelos suditos 
com o soberano, mas sim pelos suditos entre 
si. (Totalmente diferente seria o pacto social 
de que falari Rousseau). 0 soberano perma- 
nece fora do  pacto, restando como o unico 
depositario das renuncias dos direitos dos 
suditos e, portanto, unico a manter todos os 
direitos originarios. Se tambLm o soberano 
entrasse no acordo, niio se eliminariam as 
guerras &is, porque nasceriam contrastes 
diversos na gestiio do poder. 0 poder do 
soberano (ou da assemblkia) C indivisivel e 
absoluto. Essa C a mais radical teorizaqiio do 
Estado absolutista, deduzida niio do "direito 
divino" (corno ocorrera no passado), e sim 
do "pacto social" que descrevemos. 

Como o soberano niio participa do 
pacto, uma vez recebidos em suas miios 
todos os direitos dos cidadiios, ele os de- 
tCm irrevogavelmente. Ele esta acima da 
justiqa (porque a terceira regra, como as 
outras, vale para os cidadiios, mas niio para 
o soberano). Ele tambCm pode interferir 
em matiria de opinides, julgar, aprovar ou 
proibir determinadas idCias. Todos os po- 
deres devem se concentrar em suas miios. 
A propria Igreja deve-se sujeitar a ele. 0 
Estado, portanto, tambCm pode interferir 
em matiria de religiiio. E, como Hobbes cr; 
na revelaqiio divina e, portanto, na Biblia, 
o Estado que ele concebe, em sua opiniiio, 
tambCm devera ser irbitro em madria de 
interpretaqiio das Escrituras e de dogmatica 
religiosa, impedindo dessa forma todo mo- 
tivo de discordia. 

0 absolutismo desse Estado C verda- 
deiramente total. 

Na Biblia, o livro de Jo (caps. 40-41) 
descreve o "Leviatii" (que, literalmente, 
significa "crocodilo") como monstro in- 
vencivel. Hobbes adota o nome "Leviati" 
para designar o Estado e tambCm como 
titulo simbolico da obra que sintetiza todo 
o seu pensamento. Mas, ao mesmo tempo, 
ele tambCm o designa como "deus mortal7', 
porque a ele (abaixo do Deus imortal) deve- 
mos a paz e a defesa de nossa vida. 

Mas a dupla denominaqiio C extrema- 
mente significativa: o Estado absolutista por 
ele concebido 6 verdadeiramente metade 
monstro e metade deus mortal. 

Hobbes foi acusado de ter escrito o 
Leviatii para granjear as simpatias de 
Cromwell, legitimando teoricamente sua 
ditadura, para poder assim voltar a sua 
pitria. Mas essa acusaqiio C largamente 
infundada, porque as raizes da construqiio 
politica do nosso filosofo estiio nas mesmas 
premissas do corporeismo ontologico, que 
nega a dimensiio espiritual e, portanto, a 
liberdade e os valores morais objetivos e 
absolutes, bem como no seu "convencio- 
nalismo" logico. 

Hobbes tambCm foi acusado de ateis- 
mo. Mas certamente niio era ateu. Metade 
do seu Leviatii se ocupa de temas nos quais 
a religiiio e o cristianismo estiio em primei- 
ro plano. No  entanto, C verdade que sua 
posiqiio corporeista, contra suas proprias 
intenqaes e afirmaqijes, se levada as extremas 
conseqiiEncias, acabava por levar A negaqiio 
de Deus ou, pel0 menos, tornar sua existen- 
cia problematica. 

0 ponto culminante das varias dificul- 
dades do pensamento de Hobbes consiste 
em ter tomado a cizncia (geometria e fisica) 
como modelo a ser imitado em filosofia. 
Acontece que os mCtodos das cihcias ma- 
tematicas e naturais niio podem ser transfe- 
ridos para a filosofia sem provocar drasticas 
reduqdes, que geram uma sirie de aporias 
indesej aveis, corno, em parte, ja havia ocor- 
rid0 com Descartes, e como acontecera com 
Kant de mod0 paradigmatico. 

Contudo, C precisamente essa a marca 
que caracteriza grande parte da filosofia 
moderna, por influincia da revoluqiio cien- 
tifica galileana. EU 
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a causa da qual nascem 
necessariamente 

todos os corpos naturals 

da mente humana 

/-- - -1 

Fdosofia natural, 
CI~NCIA: tem como objetos 

conhecimento 
de consequEncias 

- - 

FILOSOFIA, 
\ 

coma conhecimento 
dos corpos, 

de suas causas que tern dols pressupostos 
e de suas propriedades; 

serve-se da 

--. a ps tz~a ,  
convenqiio humana: 

leis naturazs que permitem 
, realizar racionalmente 

LOGICA: 
cihcia do correto _ -_--- 

raczocinar, 
que consiste Pacto soczal, com o qual todos os homens deputam 
em calcular um unlco homem ou uma assemblCia para representi- 

(somar e subtrair) 10s com poder indivlso e absoluto ("Absolutismo") 
nomes, proposigbes e definigbes -- - - -- 

segundo as regras 
- + - 

convencionais -- 
LEV~ATA, ("Nominalismo") 

.. 
-- . .- --- - __ - _ - -  --- 
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IVssto possogsm, tirado do De corpora 
(1655), Hobbes sxpde o fomoso idsntifico- 
gdo do raciocinio com o cdlculo, isto 6, com 
somor s subtroir. 

Em outro ocosido Hobbes rsjsitou qua 
"sm qualquer mothrio sm qus h6 lugor poro 
o adigdo e a subtra<do, o i  h6 tomb&m lugor 
poro o razdo; s onds sstos ndo sncontram 
lugar, o i  o razdo n6o tsm nodo o fozer. [. . .] 
Com sfsito, o rozdo, nests ssntido, & tdo 
somsnts o c6lculo (isto 6, o odigdo s a sub- 
trogdo) dos conssqu&nc~os dos nomss gsrois 
sobrs os quois h6 ocordo para determinar s 
signi Rcar nossos psnsomantos". 

Filosofio & o conhscimsnto odouirido 
otrovbs do rsto rociocinio dos sfsitos 'ov fs- 
nbmsnos sobrs o boss do concspgdo ds suos 
cousos ou garog6as. s oindo das gsrog6ss qus 
podam sxistir, sobre o bass do conhscimsnto 
dos sfsitos. 

Para compreender esta definigdo, & pre- 
ciso considerar em primeiro lugar que ndo sdo 
filosofia nern a sensagdo nem a memoria das 
coisas, que sdo comuns ao homem e aos ani- 
mais: sdo conhecimento, sim, mas ndo filosofia, 
porque sdo dadas imediatamente pel0 nature- 
za, e ndo adquiridas com o raciocinio. 

Em segundo lugar, ndo sendo a experl&n- 
cia mais que memoria e ndo sendo a prudhncia 
ou prospectiva para o futuro mais que uma 
expectativa de coisas semelhantes bs que j6 
experimentamos, nern mesmo a prud&ncia deve 
ser considerada como Rlosofia. 

Por raciocinio sntendo, depois, o c6lculo. 
Calcular 6 captar a soma ds mois colsos umo 
acrsscsntodo 2, outro, ou conhacar o rssto, 
subtroindo umo colso da outro. Raciocinar, 
portanto, & a rnesma coisa que adicionar e 
subtrair; e, se algubm quisesse acrescentar a 
isso o rnultiplicor e o dividir, eu ndo teria nada 
em contrdrio, poi8 a rnultiplicogdo ndo & mas 
que a odigdo de termos iguais e a divisdo a 
subtrogdo de termos iguais tantas vezes quanto 
6 possivel. Todo raciocinio se resolve, portanto. 
nestas duos operagdes do mente: a odigdo e 
a subtrogdo. 

De que modo, depois, nos, com a mente, 
sem palavras, com tdcita reflexdo raciocinando. 
estamos acostumados a adicionar e subtrair, 
devemos mostrar com um ou dois exsmplos. 
Se algubm, portanto, de longs, v& 0190 obscu- 
ramante, mesmo que ndo tenha sido impost0 
nenhum voc6bul0, tem todavia daquela coisa a 
mesma idCia pela qual, impondo agora nomes, 
diz que tal coisa & urn corpo. Quando a coisa 
est6 proxima e sle de certo mod0 a v& ora em 
um lugar ora em outro, ter6 dela uma 1d61a 
nova, pela qua1 agora chama esta coisa de 
onimodo. Por ultimo, quando, encontrando-se no 
proximidads da coisa, v& sua figura, ouve sua 
voz e capta as outras coisas que sdo os slnals 
de uma mente racional, forma-se uma terceira 
idbia, mesmo que at& entdo ndo tenha havido 
um nome dela, a rnesma, isto 6 ,  pela qua1 dize- 
mos que algo & rocionol. Finalmente, quando. 
vendo a coisa complstamente e distintamente, a 
concebe sm sua totalidode como una, sua idbia 
& composta das precedentes, e a mente compde 
as idhias anteriormente ditas na mesma ordem 
em que no discurso estes nomes singularas 
- corpo, onimol, rocionol - sdo compostos 
em um ljn~co nome: corpo onimodo rocionol ou 
homem. Da mesma forma, a partir dos conceitos 
de quadril6ter0, equildtero, ret8ngulo compde- 
se o conceito de quadrado. Com efeito, a mente 
pode conceber o quadrilhtero sem o conceito 
de equil6tero e o equibtero sem o conceito de 
retbngulo, e pode reunlr estes conceitos singu- 
lares em um ljnico conceito, ou em uma ljnica 
id&ia, a do quadrado. € claro, portanto, de que 
modo a mente c0mpd~ os conceitos. Rinda: 
se algubm v& um homem que est6 perto, dele 
concebe uma id&ia total; se, a0 contrdrio, o se- 
gue apenas com os olhos, enquanto se afasta, 
perderd a id61a daqueles tragos caracteristicos 
que eram os s~nais do razdo, enquanto a id&ia 
de animado permanecer6 ainda diante de seus 
olhos, de modo que da id&ia total de homem, 
isto 6 ,  de corpo animado rocionol. 6 subtraida a 
idbia rocionole permanece a de corpo onimodo; 
a seguir, pouco depois, pela maior distdncia, 
perder-se-6 a id&ia de animado, permanecer6 
apenas a 1d6ia de corpo e, por Rm, pela distbn- 
cia, ndo pode mais ser visto e a idha em sua 
total~dade se desvanecerd dos olhos. 

Ndo se deve, portanto, pensar que o 
c6lcul0, isto 6 ,  o raciocin~o, tenha lugar apenas 
com os numeros, como se o homem se distin- 
guisse dos outros animals (o que contam que 
Pitdgoras pensava) unicaments pela Faculdade 
de numsrar. Com sfelto, podernos acrsscentar e 
subtrair tambbm uma grandeza a uma grande- 
za, um corpo a um corpo, um movimento a um 
movimento, um tempo a um tempo, um grau de 
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qualidade a um grau de qualidade, uma agdo lax, direito e lei, estes devem ser distintos; uma 
a uma ag60, um conceito a um conceito, uma vez que o direito consists na I~berdads ds fazsr 
proporgdo a uma proporgbo, um discurso a um ou de abster-se, enquanto a lei determina s 
discurso, um nome a um nome: e nisso consists imp& uma dsssas coisas, de modo qua a lei s 
todo tipo de f~losofia. o direito diferem tanto quanto a obrigagdo e a 

T. Hobbes, liberdade qua, em uma e mesma mathria, 560 
0 corpo, em Elementl dl filosoho. inconsistentes. 

11 corpo. I'uomo. 

AS prirneiras 
tr6s leis de natureza 

Rs dazanova "leis de noturazo" da qua 
Folo Hobbes nos caps. 14- 1 5 do Leviatd s6o 
normos rocionois garois qua sa raFaram to- 
dos 2, outoconsan/o@o do homem, isto 6, o 
"egoisrno", que B urn dos dois prassupostos 
hobbasionos do Formag60 clcl sociadoda a do 
Estodo. Ern tois lais sa concratlzo, portonto, o 
outro pressuposto do vido politico do homarn, 
ou sajo, o "convancionolismo". 

R possogam qua oprasantornos refera- 
se ds prirnairos tr& "1~1s noturois", qua s6o 
tornbbrn os mois irnportontas. 

1. R lei de natureza 
6 um "preceito ou uma regra geral 
extraida da raz60" 

0 direito de natureza, que os escritores 
comumente chamam de /us noturola. & a I~ber- 
dads, que cada homam tem, de usar seu poder, 
como ele quiser, para preservar sua natureza, 
isto Q, sua vida, e de fazer por isso qualquer 
colsa, conforme seu juizo e sua razdo, crendo 
que seja o meio mas adequado a tal escopo. 

Por liberdade entendemos, segundo o 
mais pr6prio significado da palavra, a falta de 
impedimentos externos; tais impedimentos po- 
dem tolher uma parts do poder de um homem 
de fazer aquilo que ele desejaria, mas ndo 
podem impedi-lo de usar o poder, que Ihe & 
deixado, conforms seu juizo e sua razdo Ihe 
ditarem. 

Uma lei de natureza - lax noturdis - & 
um preceito ou uma regra geral, extraida da 
razbo, motivo pelo qua1 a um homem impede-se 
fazer aqu~lo que destrulria sua vido ou tolher os 
modos para preserv6-la, e de omitir aquilo com 
clue ele pensa clue estarla melhofconservada. 

2. A primeira lei de natureza ordena 
"procurar a paz" 

E uma vez que a condig60 do homem [...I 
Q urna condigbo de guerra de cada um contra o 
outro, e neste caso cada um Q governado pela 
pr6pria razbo, e ndo h6 nada, que ele possa 
usar, que nbo Ihe seja de auxilio, no prsservar 
sua vida contra os inimigos, dai segue-se que, 
em tal condigbo, cada homem tem direito sobre 
coda coisa, tambQm sobre o corpo um do outro. 
Por isso, at& quando dura este direito de na- 
tureza de cada homem sobre todas as coisas, 
n6o pode hover seguranga para ningu&m - por 
mais forte e s6bio qua ele seja - de viver por 
todo o tempo qua a natureza ordinar~amente 
atribui 6 vida. E, por consegulnte, & um preceito 
ou regra geral da razdo que coda homem deve 

T H O M E  H O B B E S  

O P E R A  
P H I L O S O P H I C A ,  

Qus Lntin'i: fcripfit, 

Anrc qutdm per prtcs  , nunc aurcnl , rofi copw onmum 
Oblcc\toncs, conpnann & accurauur Edam. 

imbora ' C O ~  efklt0 aquelas, 0s quais falam C ) y o d ~ ~ i c i o  da Opera omnia de Thornas Hohbes, 
sobre este assunto, costumem confundir jus e puhlicada em Amsterdam em 1688. 
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procurar a paz o tanto quanto ele tem ssperanGa 
de obt&-la e, quando ndo pode obt&-la, deve 
procurar e usar todos os meios e vantagens da 
guerra. R primeira parte desta regra contdm a 
prime~ra s fundamental lei de natureza, que 6: 
procurar a paz e alcang6-la; a segunda parte 
contdm o sumo dos direitos de natureza, que 
d: defender-se com todos os meios possive~s. 

3. f l  segunda lei de natureza impbe renunciar 
"ao dirdto sobre todas as coisas" 

Da lei fundamental de natureza, com a 
qua1 ordena-se aos homans procurar a paz, 
deriva esta segunda lei, que um homem vo- 
luntariamente, quando outros o fazem, e por 
quanto crer necess6rio para a paz e para sua 
defesa, renuncle ao seu direito sobre todas as 
coisas, e esteja satisfeito de ter tank liberdade 
contra os outros homens, quanto 6 concedida 
a outros homans contra ele; pois at6 quando 
todo homem conserva este direito, de fazer 
aquilo que Ihe parece, todos os homens perma- 
necem em estado de guerra. Mas se os outros 
homens n8o delxarem seu direito, como ele. 
entdo n80 hd razdo para que somente ele 
se despoje desse clirsito; pois seria expor-se 
como prGSa - ao que ningudm @st6 obriga- 
do -, mals do que um dispor-se d paz. E esta 
& a lei do Evangelho: faze1 aos outros aqu~lo 
qua gostarisis que os outros flzessem a vos, e 
a lei para todos os homsns: quod tibi her; non 
vis, olteri ne fecens. 

Deixar o d~reito sobre alguma colsa signl- 
fica, para um homem, desvest~r-se do l~berdade 
de tlrar de outro o beneficlo de seu dlrelto sobre 
a mesma colsa. Com efeito, aquele que renuncia 
ou abandona seu dirmto, n6o cede a outro um 
direito que ele antes nbo t~nha, pois n8o hd 
nada a que todo homem ndo tenha d~reito por 
natureza; mas apenos se obst~na no opini6o 
que possa fru~r de seu d~re~to original, sem obs- 
tdculo de sua parte nem da parte de outros. De 
modo que o efe~to, que redunda a um homem 
do abandono de um d~reito em outro, ndo d que 
uma grande dim~nui@o de impedimentos para 
usar o propno direto or~ginal. 

4. R terceira lei de natureza prescreve 
"manter os pactos" 

Da lei de natureza, pela qua1 somos obr~ 
gados a transfer~r em outro os d~re~tos que, 
mant~dos, lrnpedlrlam a paz do 9&nero humano, 
der~va uma terce~ra lei que os homens devem 
manter os pactos que f~zeram, de outra forma 
os pactos serlam vdos e ndo mals que palavras 
vazlos e, permanecendo o dire~to de todos os 

homens a todas as coisas, estariamos ainda no 
estado de guerra. Nesta lei de natureza est6 a 
primera fonte da justicp. Corn efeito, onde ndo 
h6 um pacto precedents, ndo h6 nenhum direito 
a ser transferido, e cada um tem direito sobre 
toda coisa, e por conseguinte nenhuma as80 
pode ser injusta. Mas, quando se conclu~u um 
pacto o injusto estd em romp&-lo, e a defin~gdo 
de injusti~a n6o d mals que o n80 cumprlr um 
pacto. E aquilo, que ndo d injusto. d justo. 

T.  Hobbes, lev~otd. 

e defini~tio do Estado 

Urno vez que, segundo Hobbes, o estodo 
de naturszo C o condig60 no quo1 todos es- 
tdo srn guerro contro todos, o homem pods 
garontir-se urno eficoz s est6vsl defesa do 
propria vido apsnos possondo oo Estodo 
civil, dentro do qua1 devs olienor nos mdos 
de umo autoridode (um soberono ou urna 
ossemblQio) em primeiro lugor o proprio 
dirsito sobre todos os coisos. 

Nosce ossirn o 'pocto sociol" sobre o 
quo1 se constroi o Estodo, "o gronde i s -  
viatd, ou deus mortol", oo quo1 os hornens 
dsvem, oboixo do Deus imortol, suo poz a 
suo deteso. 

1 . 0  escopo dos homens 
6 a defesa de sua vida 

R causa final, o f~m ou escopo dos homsns 
- os quais por sua natureza amam a hberdads 
e o dominio sobre os outros -, ao estabelecer 
uma suje1q3o sobre ales - como os vemos vwx  
no Estado -. & a previsGo da pr6pria conser- 
vagdo a de uma v~da mais satisfeta, lsto &, o 
desejo de sair da m~serdval condigdo de guerra. 
que & a conseqU&ncia necassCiria - conforms 
mostramos - das paixdes naturais dos homens, 
quando nbo hd um poder v~sivel, para colocar- 
lhes um freio, e para obrlg6-los, com o temor 
da punigao, a manter seus pactos e observar as 
leis de natureza, das quais tratclmos no ddc~mo 
quarto e no ddc~mo quinto capitulos. 

Uma vez que as leis de natureza - como a 
just~~a, a equ~dade, a moddst~a, a pledode, e 
finalmente o fazer aos outros aquilo que dese- 
jariamos que fosse felt0 a nos - em si mesmas, 
sem o terror de um poder qualquer que as f o p  
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Frontispkio do ~zanuscrito da ohra hobbesiuna 
A Minute or  First Draught of the Optiques, 
conservudo no British Museum (Londves). 

observar, s6o contrdrias 6s nossas paixdes 
naturais, que nos arrastarn d parcialidade, ao 
orgulho. 6 vingan~a e semelhantes; e os pactos. 
sern a espacla, ndo sdo mais que palavras, sern 
nenhuma fo rp  para tornar seguro urn hornsrn. 
Por isso, rnalgrado as le~s de natureza - que 
coda um observa quando tern dssejo de ob- 
ssrvd-10s e o pode fazer corn seguranp -, se 
n60 for estabslecido urn poder, ou se ele ndo & 
suficientemente forte para assegurar-nos, todo 
homern prefere, e pode lealrnente conf~ar-se 6 
propr~a fo rp  e 6 propria arte para defender-se 
contra todos os outros hornens. E em todos os 
lugares, onde os homens viveram em pequenas 
familias, roubar e despojar outros foi urna indus- 
trio, tdo longe de ser considerada contrdr~a b 
lei de natureza, que quanto rnaior era a rapina, 
tanto maior era a honra para quern a fazia, e os 
hornens n80 observavarn outras leis, a n8o ser 
as do honra, isto 6 ,  de abster-se da crueldade, 
de~xando aos hornens a vida e os instrumentos 
da agricultura. E corno as pequenas farnilias fa- 
ziam, assim fazem agora as cidades a os reinos, 
qua n8o sBo mals que farnilias malores, qus 

alargarn os proprios dorninios para a propria 
seguranp, sob todos os pretextos de dano, 
de ternor de invasdo, cle auxilio aprestado a 
invasorss; e tentam, o quanto podsrn, subjugar 
e enfraquecer seus vizmhos corn a forgo aberta 
e corn as artes secretas, e justamente, pois 
carecern de outras garantias; e sdo lernbrados 
corn honras nas eras seguintes por tais ernpre- 
endirnentos. 

Nern a al ian~a de urn pequeno nurnero 
de hornens dd a eles esta seguranp, pois em 
pequeno nljrnero pequenos aurnsntos de urn 
lado ou de outro fazem a vantagern da forp 
tdo grande, que & suficiente para conseguir 
vitoria, e por isso d6 encorc@nento 6 invasdo. 
R quantidads de hornens suf~ciente para conf~ar 
no propria seguranGa ndo & deterrninada por 
certo nljrnero, mas pelo confronto corn o inirnigo, 
que ternernos, e ent6o & suficiente quando a 
d~sparidade corn o in~migo n60 & t6o visivel e 
grand@ qus torns evidente o sucesso da guerra. 
de rnodo que ele se rnova a tentd-lo. 

E tambbrn se, porventura, o nirrnero 
das pessoas 6 grande, mas suas aches sBo 
dirigidas sagundo suas opinides e pa1x6es 
particulares, elss n6o podern esperar para SI 

nenhurna defesa ou prote@o, nem contra um 
inirnigo cornum e sequer contra as injirrias reci- 
procas, pois, sendo dssviados do pensarnsnto 
do rnelhor uso s do rnelhor aplica~do de suas 
forcas, eles n6o se ajudarn mas se rnatarn 
mutuarnente e, pela rnutua opos~~do,  reduzem 
sua fo rp  a nada; 6 portanto ndo so eles sdo 
facilrnente subjugados por pouquissimos liga- 
dos em acordo, mas tarnbhrn quando n6o h6 
urn inimigo comum, se fazem gusrra entre si, 
por seus interesses particulares. Corn efelto, se 
pud&ssernos supor que uma grande rnultiddo de 
hornens concordasse em observar a justip e as 
outras leis de natureza, sem urn poder comurn, 
que os rnantivesse todos em freio, poderiarnos 
igualmente supor que todo o g&nero hurnano 
fizesse o mesmo; e entdo n6o existiria nem saria 
necessdrio que existisse um govern0 civil ou 
Estado, pois hoverla paz sem suje~@o. 

Tarnbbm n60 & suficiente para a seguran- 
<a, que os homens desejam por todo o tempo 
de sua vida, que eles sejam governados e 
d~rig~dos pela vontads ds urn so por urn tempo 
limitado, corno em urna batalha ou em urna 
guerra; pois, ernbora obtenham urna vitoria por 
seu esfor~o un6nims contra urn mimigo externo, 
todavia, quando n6o tlverern rnais nenhurn inimi- 
go cornum, ou quando aquele, que cons~derado 
por um lado corno inimigo, & considerado por 
outro corno amigo, eles devern necessariarnen- 
te, por causa cia diferen~a de seus interesses, 
dissolver-se e cair em guerra rsciproca. 
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2. 0 Estado, ou seja, o "bviat6" 

0 irnico modo para estabelecer um poder 
comum, qua seja apto a defender os homens 
de invas6es dos estrangeiros e das ofensas 
mljtuas, e por isso para assegurd-los de tal 
modo qua, com a propria industria e corn os 
frutos das proprias terras, possarn alimentar-se 
e viva em paz, 6 o de conferir todo o proprio 
poder e a propria forca a um homem ou a uma 
assemblbia de homens, que possam reduzir 
todas as suas vontades, com a pluralidads de 
votos, a urna vontade Onica; que 6 o mesmo 
que dizer quanto a deputar urn homem ou uma 
assembl6ia de homens para representar sua 
pessoa, e a reconhecer-se, coda um por sua 
parte, autor de qualquer coisa que aquele, que 
asslm os representa, possa fazer ou produzir 
naquelas coisas que se referem h paz e h 
salva<do comum, e nisto submeter as proprias 
vontades coda um h vontade dele, e os proprios 
juizos cada um ao juizo dele. lsto Q mais qua 
consenso ou acordo: Q uma unifica<do real de 
todos eles em urna so e mesma pessoa, feita 
por meio de um pacto de todo homem com todo 
homem, de tal modo, como se cada um dissesse 
ao outro: eu o autorizo a cedo meu direito de 
governor a mim mesmo a este homem ou a esta 
assemblBia de homens, com a condi~do de que 
tambQm tu ofereps teu direito a ele, e autorizes 
todas as a@es dele do mesmo modo. Feito 
isso, a multiddo assim unida em uma pessoa 
denomina-se um Estado, em latim civitas. Esta 
B a origem do grande I@viotG, ou melhor - para 
falar com mais rever6ncia - do deus mortal ao 
qua1 devemos, abaixo do Deus imortal, nossa 
paz e nossa defesa, pois, por causa dessa 
autoridade que Ihe foi dada por todo homem 
singular no Estado, ele usa tanto poder e tanta 
for~a, a ele conferida, que com o terror 6 capaz 
de disciplinar a vontade de todos para a paz 
interna e para o mirtuo auxilio contra os inimigos 
externos. E nisso reside a ess&nc~a do Estado, 
que - para defini-lo - & urna pessoa, de cujos 
atos cada individuo de uma grande multiddo, 
com pactos mirtuos, se tornou autor, a fim de 
que possa usar a forp e os meios de todos 
eles, conforme creia oportuno, por sua paz e 
para a defesa comum. 

Rquele que representa essa pessoa cha- 
ma-se soberano, e se diz que tem o poder so- 
berano; qualquer outro fora dels B um sljdito. 

Pods-se alcanqx sste poder soberano de 
dois modos: ou com a forp natural, como quan- 
do um homem impas a seus f~lhos a submiss80, 
de si mesmo e dos proprios filhos, ao seu go- 

verno, podendo destrui-los, caso se recusem, 
ou como quando em uma guerra se submete o 
inirnigo h propria vontade, dando-lhe a vida sob 
tal condi~bo; ou entBo o outro modo b quando 
os homens concordam entre si, para submeter- 
se a algum homem ou a alguma assemblBia de 
homens voluntariamente, na confianp de que 
sejam protegidos contra todos os outros. Este 
irltimo pode ser dito um Estado politico ou um 
Estado por institui~do, e o primeiro um Estado 
por autoridade alcanqxh. 

Frontispicio do Leviatii, 
publicado em Londres em 165 I .  
Nessa obra estiio presentes o conceito 
de "pacto social" feito pelos suditos entre si 
para deputar um unico homem para representu-los, 
e a tcorizapio do Estado absolutists 
como o unico capaz de fazer respeitar as leis. 



Capitulo quinto 

John Locke 
e a f ~ n d a ~ 2 i o  do  empirismo critico 

I. $\ vida 
obvas de Locke 

John Locke nasceu em Wrington, nas proximidades de Bristol, em 1632. Es- 
tudou na Universidade de Oxford, onde sucessivamente ensinou grego e retorica. 
Em 1668 foi nomeado membro da Royal Society de Londres; em 
1672 tornou-se secretario de Lord Ashley Cooper, chanceler da Tragos 
Inglaterra, e ocupou-se ativamente de assuntos politicos. De 1683 bjogrdfjcos 
a 1689 foi obrigado a refugiar-se na Holanda, contribuindo para '9 
os preparativos da expedi@o de Guilherme de Orange. Tendo 
voltado para Londres, p8de receber os merecidos sucessos e concentrar-se na 
atividade literaria; em 1691 transferiu-se para o castelo de Oates, no Essex, como 
hospede de Sir Francis Masham, onde morreu em 1704. 

Suas obras mais importantes Go: Epistola sobre a tolerdncia (1 689), Ensaio 
sobre o intelecto humano (1690, sua obra-prima), Dois tratados sobre o govern0 
(1 690), A racionabilidade do cristianismo (1 695). 

Secret640 de lorde Cooper, 

chanceler da Jnglaterra, 
Locke se ocupou ativamente 

de assuntos politicos 

0 empirismo, que em Bacon e em Hob- 
bes constiiui um componente essencial, mas 
entrelaqado com outros componentes e por 
eles delimitado (em Bacon esta circunscrito 
predominantemente ii tematica do experi- 
mento cientifico, ao  passo que em Hobbes 
C fortemente condicionado pela teoria ma- 
terialista-corporeista), assume sua primeira 
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formulaqiio paradigmitica, metodologica e 
criticamente consciente em Locke. 

John Locke nasceu em Wrington (nas 
proximidades de Bristol) em 1632 (no mes- 
mo ano em que tambim nasceu Spinoza). 
Estudou na Universidade de Oxford, onde 
conseguiu o titulo de Master of Arts em 
1658 e onde ensinou (na qualidade de tu- 
tor) grego e retorica, e se tornou censor de 
filosofia moral. 

Ficou muito descontente com o ensino 
de filosofia que recebeu em Oxford, que 
ele julgou "um peripatetismo recheado de 
palavras obscuras e de pesquisas inuteis". 
Esse peripatetismo escolastico nada mais 
fazia alim de se divertir com sutis distin- 
@es, multiplicando-as ao inverossimil. Por 
isso, i perfeitamente compreensivel que ele 
tenha procurado satisfazer as exighcias 
concretas de seu espirito em outros campos, 
estudando medicina, anatomia, fisiologia e 
fisica (sofreu notaveis influtncias do fisico 
R. Boyle), alim de teologia. N5o conseguiu 
nenhum titulo acadcmico em medicina, 
mas passou a ser chamado de "doutor Lo- 
cke", pela compethcia que adquiriu nessa 
matiria. 

Em 1668, foi nomeado membro da pres- 
tigiosa Royal Society de Londres, na qual 
Hobbes niio fora admitido por causa das 
polimicas e das fortes divis6es suscitadas 
por suas teses de fundo. 

0 ano de 1672 marca reviravolta muito 
importante na vida de Locke. Com efeito, 
nesse ano ele se tornou secretirio do lorde 
Ashley Cooper, chanceler da Inglaterra e 
conde de Shaftesbury, passando a se ocupar 
ativamente dos negocios politicos. 

Entre 1674 e 1689, em conseqiicncia 
de suas opc6es politicas, a vida de Locke foi 
arrastada por uma sirie vertiginosa de acon- 
tecimentos, destinados a deixar marcas inde- 
ltveis em seu espirito. Em 1675, logo depois 
da queda de lorde Shaftesbury, Locke viajou 
para a Franqa, onde travou conhecimento 
com o cartesianismo. De 1679 a 1682, esteve 
novamente ao lado de lorde Shaftesbury, que 
havia conseguido reconquistar as posiq6es 
politicas perdidas. Mas, em 1682, lorde 
Shaftesbury foi envolvido na conjura do 
duque de Monmouth contra Carlos I1 e teve 
de se refugiar na Holanda, onde morreu. No 
ano seguinte, Locke tambim teve de deixar a 
Inglaterra para refugiar-se na Holanda, onde 
trabalhou ativamente nos preparativos para 
a expedicio de Guilherme de Orange. 

Em 1689, Guilherme de Orange e sua 
mulher Maria Stuart foram chamados ao 
trono pel0 Parlamento. Assim coroava-se 
a vitoria plena dos fautores do regime de 
monarquia parlamentar, pela qual Locke 
sempre se havia batido. Desse modo, vol- 
tando a Londres, ele p6de colher os louros 
merecidos do sucesso. Foram-lhe oferecidos 
cargos e honrarias. Sua fama espalhou-se 
por toda a Europa. Entretanto, recusou as 
ofertas que mais exigiam dele, a fim de poder 
se concentrar predominantemente em sua 
atividade literaria. 

Em 1691, transferiu-se para o castelo 
de Oates (em Essex), como hospede de sir 
Francis Masham e de sua mulher Damaris 
Cudworth (filha do fil6sofo Ralph, de que 
falaremos adiante), onde morreu em 1704. 

A obra-prima de Locke i constituida 
pel0 imponente Ensaio sobre o intelecto 
humano, publicado em 1690, depois de uma 
gestacio que durou cerca de vinte anos. A 
obra teve sucesso enorme, e em 1700, con- 
comitantemente com a 4" ediqso, aparece 
a traduqio francesa controlada pelo pro- 
prio Locke. Em 1689, ele havia publicado 
a Epistola sobre a tolerrincia. No mesmo 
ano do Ensaio, foram publicados tambCm 
os Dois tratados sobre o governo. Em 1693, 
sairam os Pensamentos sobre a educa~iio, e, 
em 1695, A racionalidade do cristianismo. 
Alguns de seus escritos foram publicados 
postumamente, entre os quais revestem-se 
de particular importiincia as Parafrases e 
notas das epistolas de siio Paulo aos Galatas, 
aos Corintios, aos Romanos e aos Efksios e 
o Ensaio para a compreensiio das epistolas 
de siio Paulo. 

Foram trgs os interesses principais de 
Locke: 

a)  o gnosiologico, do qual brotou o 
Ensaio; 

6) o itico-politico, que encontrou 
express20 (alCm de sua propria militiincia 
politica pratica) nos escritos dedicados a 
esse tema; 

c) o religioso, campo no qual a atenq5o 
do nosso filosofo se concentrou sobretudo 
nos ultimos anos de sua vida (a esses pode- 
mos acrescentar, mas numa dimens50 menor, 
um quarto interesse, de carater pedagogico, 
que encontrou express50 nos Pensamentos 
sobre a educa@o). 

S2o esses os pontos que examinaremos 
agora, comecando pel0 primeiro, que C de 
longe o mais importante. 



Capitulo quinto - j o h n  Locke r a fundac80 do empirismo critic0 
93 

11. 0 p r o g r a m a  

e o empirismo lockiano 

Locke torna proprio o programa de Bacon, dirigido a introduzir um uso 
melhor do intelecto em dmbito cientifico, e o aperfeicoa, concentrando-se sobre 
o proprio intelecto, sobre suas capacidades, suas fungcies e seus 
limites. 0 objetivo: 

0 objetivo lockiano e o de estabelecer a genese, a natureza ~{t~~~'s 
e o valor do conhecimento humano, e em particular o de definir perfeito 
os limites dentro dos quais o intelecto humano pode e deve mo- do intelecto,, 
ver-se, e quais sio, ao contrario, os dmbitos que Ihe permanecem - 5  7 
estruturalmente fechados. 

0 novo empirismo lockiano, cuja tese mais vistosa e que todas as ideias 
derivam sempre e apenas da experi6ncia1 tem como pressupostos a tradigao em- 
pirista inglesa, segundo a qua1 a experitincia e o limite intransponivel de todo 
conhecimento possivel, e a ideia em sentido cartesiano, isto e, 
entendida como conteudo (imagem ou nocio) da mente humana o empirismo 
e como unico objeto do pensamento humano. Locke nega porem lockiano: 
toda forma de inatismo, aduzindo sobretudo o fato de que nem todas as ideias 
todos os homens sa"o conscientes do principio de identidade e derivam 
de nio-contradi@o, dos principios eticos fundamentais e da dae*Peri@ncia 
propria ideia de Deus; e, na mente humana, a consciencia de um '§2-5 
conteudo coincide com a propria presenqa do conteudo. Alem 
disso, o intelecto humano na"o pode de modo algum dar-se a si mesmo as ideias 
simples, nem pode, uma vez que tenham ocorrido, destrui-las ou aniquila-las. Em 
definitivo, portanto, o intelecto recebe o material do conhecimento unicamente 
da experi6ncia: a mente pensa apenas depois de ter recebido tais materiais; ela e 
como uma tabula rasa na qua1 apenas a experitincia inscreve os conteudos. 

1 0 objetivo 

da  filosofia modevna 

6 estabelecev a ggnese, 

a natuveza e o valor 

do conhecivnento C\uvnano 

Bacon escrevera que "introduzir um 
uso melhor e mais perfeito do intelecto" 
constitui uma necessidade imprescindivel, 
e procurara satisfazer parcialmente essa 
necessidade do mod0 como ja vimos. 

Locke assume esse programa, desen- 
volvendo-o e levando-o ii sua perfeita ma- 
turasiio. Para nosso filosofo, porim, niio se 
trata de examinar o emprego do intelecto 
humano relativamente a alguns setores ou 

2mbitos d o  conhecimento, e sim o proprio 
intelecto, suas capacidades, suas funp5es 
e seus limites. Niio se trata, portanto, de 
examinar os objetos, mas sim de examinar 
o proprio sujeito. 

Desse modo, o centro do interesse 
da filosofia moderna vai-se especificando 
sempre melhor, ao mesmo tempo em que 
vai se delineando cada vez mais claramente 
o caminho que levar5, como meta final, 
ao criticism0 kantiano: o objetivo C o de 
conseguir estabelecer a ggnese, a natureza 
e o valor do conhecimento humano, par- 
ticularmente o de definir os limites dentro 
dos quais o intelecto humano pode e deve 
se mover e quais siio as fronteiras que ele 
niio deve ultrapassar, ou  seja, quais s2o 
os 2mbitos que lhe estiio estruturalmente 
fechados. 
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E eis como, com plena conscicncia cri- 
tics, a intenqiio geral do Ensaio e da nova 
filosofia lockiana se expressa na Introdu@o, 
que C peqa chave de toda a obra: "Conhe- 
cendo a nossa forqa, saberemos melhor o 
que empreender com alguma esperanqa de 
sucesso. E quando houvermos bem exami- 
nado os poderes d o  nosso espirito e feito 
uma avaliagiio d o  que podemos esperar dele, 
niio seremos mais propensos a ficar quie- 
tos, sem lanqar nosso pensamento ii obra, 
perdendo a esperanqa de conhecer alguma 
coisa, nem, por outro lado, a p6r tudo em 
duvida e ignorar todo conhecimento porque 
algurnas coisas niio podem ser compreendi- 
das. E de suma utilidade para o marinheiro 
conhecer o comprimento de suas cordas, 
ainda que com elas niio possa sondar todas 
as profundidades d o  oceano. Mas C bom que 
ele saiba que elas s5o bastante longas para 
alcanqar o fundo naqueles lugares que s5o 
necessaries para sua viagem e para avisi-lo 
dos escolhos que poderiam arruinar a nave. 
Nossa funqiio aqui niio 6 a de conhecer 
todas as coisas, mas somente aquelas que 
dizem respeito a nossa conduta. Se puder- 
mos descobrir aquelas medidas atraves das 
quais uma criatura racional, colocada no 
estado em que o homem se encontra neste 
mundo, pode e deve governar suas opinides 
e as aqdes que delas dependem, niio devemos 
nos perturbar se outras coisas escapam a 
nosso conhecimento. Foi isto que, desde 
o inicio, deu lugar a este Ensaio sobre o 
intelecto. Com efeito, eu pensava que o 
primeiro passo para satisfazer virias inves- 
tigaqdes que o espirito do homem costuma 
empreender era o de fazer uma inspegiio 
d o  nosso intelecto, examinar nossos po- 
deres e ver para que coisas eles siio aptos. 
Enquanto niio houvCssemos feito isso, eu 
suspeitava que estavamos comeqando pelo 
lado errado e que procuravamos em v5o a 
satisfaqiio de uma tranqiiila e segura posse 
das verdades que eram mais caras a nosso 
coraqiio, enquanto deixavamos nossos pen- 
samentos e m  liberdade no  vasto oceano d o  
Ser, como se toda aquela extensiio ilimitada 
fosse uma posse natural e indubitivel de 
nosso intelecto, onde nada escapasse a suas 
decisdes e a sua compreensiio. Assim, niio e' 
de surpreender que os homens, estendendo 
as suas invest iga~oes para ale'm de suas 
capacidades e deixando seus pensamentos 
vagarem naquelas profundidades e m  que 
niio t8m mais pe', levantem questoes e mul- 
tipliquem disputas que, visto nunca chega- 

rem a uma clara solu@o, servem somente 
para conservar e aumentar suas duvidas, 
confirmando neles u m  perfeito ceticismo. 
Uma vez bem considerada a capacidade 
de nosso intelecto, descoberta a extensiio 
de nosso conhecimento e identificado o 
horizonte que estabelece o limite entre as 
partes iluminadas e as partes escuras das 
coisas, entre aquilo que e' e aquilo que 
niio e' compreensivel para ads, talvez os 
homens aceitem com menores escrupulos 
a ignorrincia declarada de u m ,  e utilizem 
seus pensamentos e discursos com maior 
benefkio e satisfag20 n o  outro". 

Vejamos, portanto, como Locke realiza 
esse seu programa exigente. 

do pensamento humane 

Tradi~i io empirista inglesa e "ide'ia " 
cartesiana siio os componentes de cuja sin- 
tese nasce o novo empirismo lockiano. 

Mas, antes de penetrar no imago do 
problema, C oportuno fazer algumas obser- 
vaqdes sobre esse termo, que tem historia 
gloriosa. 

Nos hoje usamos comumente o termo 
"idCia" na acepqiio que Descartes e Locke 
consagraram, caindo facilmente no err0 de 
crer que essa seja a unica e obvia acepq5o 
desse termo. Entretanto, ela constitui o 
ponto de chegada de um debate metafisico 
e gnosiol6gico iniciado por Platiio (e, em 
certos aspectos, ainda antes), continuado por 
Aristoteles e, depois, pelos mkdio-plat6nicos, 
os neoplat6nicos, os Padres da Igreja, os es- 
colasticos e alguns pensadores renascentistas. 

0 termo "idkia" k a transliteraqiio de 
um termo grego que significa "forma" (sin6- 
nimo de eidos), particularmente (de Platiio 
em diante) forma ontolbgica, significando 
portanto uma "essEncia substancial" e um 
"ser", e niio um "pensamento". Na fase final 
do platonismo antigo, as idCias tornam-se 
"pensamentos do Intelecto supremo" e, 
portanto, paradigmas supremos, nos quais 
coincidem ser e pensamento, ou seja, pa- 
radigmas metafisicos. 0 s  debates sobre o 
problema dos universais e as diversas solu- 
qdes propostas abalaram fortemente a antiga 
concepqiio plathica, abrindo caminho para 
proposiqdes radicalmente novas. 
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A escolha cartesiana do termo "idCia" 
para indicar um simples conteudo da mente 
e do  pensamento humano marca o total es- 
quecimento da antiga problematica metafisi- 
ca da idCia e o advent0 de uma mentalidade 
completamente nova, que Locke contribui 
para impor definitivamente. 

Todavia, a concordincia com Descar- 
tes se rompe no momento em que se trata 
de estabelecer "de que mod0 essas idCias 
vem ao espirito". Descartes alinhara-se em 
favor das ide'ias inatas. Locke, ao  contrario, 
nega qualquer forma de inatismo e procura 
demonstrar, de mod0 sistemiitico e com por- 
menorizada riqueza analitica, que as idCias 
derivam sempre e somente da experidncia. 

Por conseguinte, C a seguinte a tese de 
Locke: 

1) niio existem idCias nem principios 
inatos; 

2)  nenhum intelecto humano, por 
mais forte e vigoroso que seja, C capaz de 
forjar ou inventar (ou seja, criar) idCias, 
bem como n3o C capaz de destruir aquelas 
que existem; 

3 )  conseqiientemente, a expericncia 
constitui a fonte e, ao mesmo tempo, o limi- 
te, ou seja, o horizonte, ao qual o intelecto 
permanece vinculado. 

3 0 intelecto 1\uman0 

GO possui idkias inatas 

A critica do "inatismo", portanto, C 
considerada por Locke como ponto funda- 
mental. Por isso, dedica-lhe todo o primeiro 
livro do Ensaio. 

A posiqiio dos inatistas que Locke cri- 
tics n50 C somente a dos cartesianos, mas 
tambem as posiq6es de Herbert de Cherbury 
(1583-1648), dos plat6nicos ingleses da 
escola de Cambridge (Benjamin Wichcote, 
1609-1683; John Smith, 1616-1652; Henry 
More, 1614-1687; Ralph Cudworth, 1617- 
1688) e, em geral, de todos aqueles que, 
sob alguma forma, sustentam a presenGa na 
mente de conteudos anteriores a experidncia, 
nela impressos desde o primeiro momento 
de sua existencia. 

Locke recorda que o ponto biisico ao 
qual se referem os defensores do inatismo 
das idiias e dos principios (teoricos ou prati- 
cos) C o "consenso universal" de que ambos 
desfrutam junto a todos os homens. 

Ideia. Reportando-se a Descartes; 
Locke emprega o termo "ideia" para 
designar tudo aquilo que e objeto do 
intelecto quando um homem pensa, 
portanto "tudo aquilo que pode 
ser entendido por imagem, no@o, 
especie ou tudo aquilo em torno do 
qual o espirito pode ser empregado 
no pensar". 
0 fundamento do empirismo lockia- 
no e que todas as ideias derivam da 
experiencia. Locke contribui assim 
para impor definitivamente este sig- 
nificado de "ideia", que marca o total 
esquecimento da antiga problematica 
metafisica da ideia lancada por Platiio 
e que, por meio dos medio-plat6nicos, 
neoplat6nicos, Padres da lgreja e es- 
colasticos, chegou ate a Renascenca. 

0 s  argumentos de fundo em que Lo- 
cke se apoia para refutar essa prova s5o os 
seguintes: 

a )  0 "consenso universal" dos homens 
sobre certas idCias e certos principios (con- 
siderado, mas n5o concedido que exista) 
poder-se-ia explicar tambCm sem a hipotese 
do inatismo, simplesmente mostrando que 
existe outro mod0 de chegar a ele. 

b) Mas, na realidade, o pretenso con- 
senso universal n30 existe, como fica eviden- 
te no fato de que as crianqas e os deficientes 
niio tern de mod0 nenhum consci&ncia do 
principio de identidade e de n3o-contradiqiio, 
nem dos principios Cticos fundamentais. 

c )  Para escapar a essa objeqiio seria 
absurdo sustentar que as crianqas e os defi- 
cientes tern esses principios de forma inata, 
mas n2o s20 conscientes disso. Com efeito, 
C absurdo dizer que ha verdades impressas 
na alma, mas que elas niio S ~ O  percebidas, 
posto que sempre coincidem a preseqa de 
um conteudo na alma e a conscidncia dessa 
presenqa. 

d )  A afirmaqiio de que existem princi- 
pios morais inatos C desmentida pel0 fato de 
que alguns povos se comportam exatamente 
ao contririo daquilo que tais principios 
postulariam, ou seja, praticando aq6es que 
para nos siio celeradas sem experimentar 
remorso algum, o que significa que eles 
consideram seu comportamento como n3o 
sendo de mod0 nenhum celerado e sim como 
perfeitamente licito. 
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e) Nem da propria idiia de Deus pode- 
se dizer que todos a possuem, porque h i  
povos que "niio t tm sequer um nome para 
designar Deus, niio possuindo religiiio nem 
culto". 11 

4 O intelecto ~ M M ~ M O  

n60 pode cviav 

new inveotar idkias 

Poder-se-ia levantar a hipotese de que, 
mesmo niio as contendo em forma inata, 
o intelecto poderia "criar" as idCias ou, se 
assim se preferir, poderia "inventa-las". Mas 
a hipotese i categoricamente excluida por 
Locke. Nosso intelecto pode combinar de 
varios modos as idCias que recebe, mas niio 
pode de modo nenhum dar-se a si proprio 
as ideias simples, como tambim n3o pode, 
desde que as tenha, destrui-las, aniquili- 
las ou apaga-las, como ja foi dito. Escreve 
Locke: ''[...I. nem mesmo o g h i o  mais 
elevado ou o intelecto mais vasto, por mais 
vivo e variado que seja o seu pensamento, 
tem o poder de inventar ou forjar uma so 
idiia simples nova no espirito, que nao seja 
a ~ r e e n d i d a  dos modos j i  mencionados, 
como tambim n3o pode a forqa do intelecto 
destruir as idCias que ja existem. 0 dominio 
do homem sobre esse pequeno mundo de seu 
intelecto 6 mais ou menos o mesmo que ele 
tem sobre o grande mundo das coisas visi- 
veis, onde seu poder, mesmo exercido corn 
arte e habilidade, nada mais consegue alim 
de compor e dividir os materiais que estiio A 
disposiqiio, mas nada pode fazer para fabri- 
car a minima particula de matCria nova ou 
para destruir um atomo sequer daquela que 
ja existe. Quem quer que tente forjar em seu 
intelecto uma idCia simples niio recebida de 
objetos externos atravCs dos sentidos ou da 
reflex30 sobre as operaq6es do seu espirito, 
encontrari em si essa mesma incapacidade. 
Gostaria que alguCm tentasse imaginar um 
gosto que nunca tenha afetado seu paladar, 
ou fazer uma idCia de algum perfume cujo 
odor nunca tenha sentido; quando puder 
fazt-lo, eu estarei pronto a concluir que um 
cego pode ter idCias das cores e um surdo 
noq6es distintas dos sons". 

0 intelecto, portanto, recebe o material 
do conhecimento unicamente da expt?ridncia. 
A alma s6 pensa depois de ter recebido esse 
material. Diz Locke: "Niio vejo portanto 
nenhuma razao para crer que a alma pense 
antes que os sentidos lhe tenham fornecido 
idCias nas quais pensar. E, a medida que as 
idiias aumentam de numero e S ~ O  retidas 
no espirito, a alma, com o exercicio, me- 
lhora sua faculdade de pensar em todas as 
suas varias partes. Em seguida, compondo 
essas idiias e refletindo sobre suas proprias 
operaqoes, aumenta seu patrimbnio, bem 
como sua facilidade de recordar, raciocinar 
e utilizar outros modos de pensar". 

Eis outro texto que se tornou muito 
famoso, no qual Locke retoma a antiga 
tese da alma como tabula rasa, na qual so 
a experihcia inscreve os conteudos: "Su- 
ponhamos portanto que o espirito seja, por 
assim dizer, uma folha em branco, privada 
de qualquer escrita e sem nenhuma idiia. 
De que mod0 vira a ser preenchida? De 
onde provim aquele vasto deposit0 que a 
industriosa e ilimitada fantasia do homem 
tra~ou-lhe com variedade quase infinita? 
De onde procede todo o material da raziio 
e do conhecimento? Respondo com uma so 
palavra: da E X P E R I R N C I A .  E nela que nosso 
conhecimento se baseia e C dela que, em 
ultima analise, deriva." 

W Experiencia. lndica propriamente 
a observag20 "tanto dos objetos ex- 
ternos sensiveis, como das operaqaes 
internas de nosso espirito que perce- 
bemos e sobre as quais refletimos". 
A experiencia "e tudo aquilo que 
fornece a nosso intelecto todos os 
materiais do pensar". 
A experihcia externa e a interna sao 
para Locke as duas unicas fontes do 
conhecimento, das quais "emergem 
todas as ideias que temos ou pode- 
mos ter". 
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III. doMtrioa Iockiaoa das idbias 

A experiencia e de dois tipos: 
1) externa, da qua1 derivam as ideias simples de sensaqdo ldeias 

(extensao, figura, movimento etc.); de sensa@o 
2) interna, da qua1 derivam as ideias simples de reflexdo e ideias 

(prazer, dor etc.). de reflexao. 
Ora, Locke chama de qualidade o poder que as coisas pos- Qualidades 

primarias suem de produzir as ideias em nos, e opera a distinqao entre: 
secundarias 

a) qualidades primarias e reais dos corpos (extendo, nume- _, 
ro, movimento etc.), das quais as ideias correspondentes que se 
produzem em nos sao copias exatas; 

b) qualidades secundarias, que constituem os poderes de combinaqao das 
primarias (cores, sabores etc.) e sao em parte subjetivas, isto e, nao se assemelham 
exatamente as qualidades primarias dos corpos. 

A mente tem o poder de operar tanto combinando as ideias entre si e for- 
mando assim ideias complexas, como separando algumas ideias de outras para 
formar ideias gerais. As ideias complexas sao de tres tipos: 

a) ideias de modos, que s%o afec~bes das substdncias; AS ideias 
b) ideias de substSncias, que nascem do habito de supor um complexas, 

substrato em que subsistem algumas ideias simples que caminham as idbias gerais 
sempre juntas; -- 5 3-4 

c) ideias de relaqbes, que nascem do confront0 que o intelecto 
institui entre ideias. 

Locke admite tambem uma ideia geral de substSncia, obtida por abstragao, 
e nao nega a existencia de substdncias, mas a capacidade da mente humana de 
ter ideias claras e distintas. 

Ligado ao problema da substdncia esta a seguir o da essencia: JU~ZO de Locke 
para Locke a essencia real seria a propria estrutura das coisas, sobre a ideia 
mas nos conhecemos apenas a essencia nominal, que consiste no de substsncia 
conjunto de qualidades que uma coisa deve ter para ser chamada e de essencia. 
com determinado nome. o nominalismo 

Em tal sentido a abstraqdo, que para as metafisicas classicas '4 5-7 
era o process0 fundamental para captar a essencia, em Locke 
torna-se uma parcializaqdo de outras ideias mais complexas: o geral e o universal 
nao pertencem a existencia real das coisas, mas sSo invenqbes do intelecto e se 
referem apenas aos sinais, sejam eles palavras ou ideias. 

0 conhecimento consiste na percepqdo da conexdo e do acordo, ou do de- 
sacordo e do contraste, entre nossas ideias. Esse tip0 de acordo ou de desacordo 
pode ser percebido em tr@s modos diferentes, correspondentes a tres diversos 
graus de certeza: 

1) por intuiqdo, isto e, por evidencia imediata, e este mod0 os tr@s modos 
de conhecimento e o mais claro e certo: com ele captamos nossa pelos quais 
existencia; se atua o 

2) por demonstraqdo, isto e, por meio da interven@o de conhecimento 
outras ideias concatenadas logicamente (por meio do raciocinar: ' 3 8-12 
corn ele captamos Deus); 

3) por sensaqa"~, e este tip0 de conhecer, o menos claro e o menos certo, e o 
que se refere a existencia das coisas externas. 
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1 f\s idkias de  sensa~Eio 

e d e  reflexiio 

A expericncia de que se falou at6 aqui C 
de dois tipos: nos a )  experimentamos objetos 
sensiveis externos, ou ent5o b) experimenta- 
mos as operagdes internas do nosso espirito 
e os movimentos de nosso 2nimo. Dessa 
dupla fonte da experihcia derivam dois 
tipos diferentes de idCias simples. 

a) Da primeira, derivam as idkias de 
sensa@o, sejam elas dadas por um unico 
sentido (corno as idtias de cor, som e sabor), 
sejam elas dadas por varios sentidos (corno 
as idCias de extensgo, figura, movimento e 
imobilidade). 

b) Da segunda, derivam idtias simples 
de reflex20 (corno as idCias de percepgiio e 
de voligio, ou idCias simples que brotam 
da reflex50 em conjunto com a percepqiio, 
como a idCia de prazer, dor, forla etc.). 

As idCias estiio na mente do homem, 
mas fora ha alguma coisa que tem o poder 
de produzi-las na mente. Locke denomina 
esse poder que as coisas t&m de produzir 
idkias em nos com o termo pouco feliz de 
"qualidade" (que foi buscar sobretudo na 
fisica da Cpoca): "Chamo de ide'ia tudo 
aquilo que o espirito percebe em si mesmo 
ou que C objeto imediato da percepggo, do 
pensamento ou do intelecto; ja o poder de 
produzir uma idCia em nosso espirito eu 
chamo de qualidade do sujeito em que reside 
tal poder. Assim, por exemplo, uma bola de 
neve; tem o poder de produzir em nos as 
idiias de branco, frio e redondo. E chamo 
de qualidade os poderes de produzir essas 
id6ias em nds, assim como est5o na bola de 
neve; ao passo que, enquanto sensaqdes ou 
percepgdes do nosso intelecto, chamo de 
idCiasn. 

Locke introduz tal distinggo para poder 
acolher a doutrina ja comum das qualidades 
primarias e das secundarias. As primeiras 
s5o "as qualidades primarias e reais dos 
corpos, que sempre se encontram neles (isto 
6, a solidez, a extensso, a figura, o numero, 
o movimento ou o repouso.. .)". As outras, 

as secundarias, "nada mais sso do que os 
poderes de varias combinagdes das quali- 
dades primkias", corno, por exemplo, cor, 
sabor, odor etc. 

As qualidades primarias s5o objetivas, 
no sentido de que as idCias correspondentes 
que se produzem em nos s5o c6pias exatas 
delas. Ja as qualidades secundarias s5o sub- 
jetivas (pelo menos em parte), no sentido 
de que n5o se assemelham exatamente as 
qualidades que estiio nos corpos, embora 
sejam por elas produzidas: "[ ...I na verdade, 
ha qualidades que, nos objetos, s5o apenas 
o poder de produzir em nos sensa~6es varia- 
das, por meio de suas qualidades primarias, 
isto C, o volume, a figura e a consisthcia, 
juntamente com o movimento de suas partes 
imperceptiveis, como cores, sons, gostos 
etc." (As qualidades primarias s5o quali- 
dades dos proprios corpos, ao passo que 
as secundarias derivam do encontro dos ob- 
jetos com o sujeito, mas tendo sempre suas 
raizes no objeto). 

Trata-se de uma doutrina de origem 
muito antiga. Democrito j i  a havia antecipa- 
do em sua ctlebre sentenqa: "Opiniiio a dor, 
opiniiio o amargo, opiniiio o quente, opiniiio 
o frio, opiniiio a cor; verdade os htomos 
e o vacuo." Galileu e Descartes a haviam 
reproposto sobre novas bases. E Locke a 
retomou, provavelmente, de Boyle. 

3 f\s idkias complexas 

e o modo pelo q ~ a l  se formam 

Nosso espirito C passivo ao receber 
as idiias simples. Mas, uma vez recebidas 
tais idCias, tem o poder de operar de va- 
rios modos sobre elas, particularmente de 
combina-las entre si, formando assim ide'ias 
complexas, bem como o poder de separar 
algumas idCias de outras a que estiio ligadas 
(e, portanto, de abstrair), formando assim 
ide'ias gerais. 

Ocupemo-nos primeiro das "idCias 
complexas", que Locke distingue em t r k  
grandes grupos: a )  idCias de modos; b) idCias 
de substincias; c) idCias de relagdes. 

a )  As idCias de modos s50 as idCias 
complexas que, de qualquer mod0 que sejam 
compostas, "n5o contern a suposiqiio de 
existirem por si mesmas, mas sso conside- 
radas como dependtncias ou sensaqdes das 
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substiincias" (por exemplo, a gratidiio, o 
homicidio etc.). 

6) A idiia de substhcia nasce do fato 
de que nos constatamos que algumas idiias 
simples estio sempre juntas e, conseqiiente- 
mente, nos habituamos a supor que exista um 
"substrato" no qual elas existem e do qual 
brotam, embora nio saibamos do que se trate. 

c )  As idtias de relaq6es nascem do con- 
f r o n t ~  das idiias entre si e da comparaqiio 
que o intelecto institui entre elas. Cada idiia 
  ode ser posta em relaqio com outras coisas 
de infinitos modos (um homem em relaqiio a 
outros homens, por exemplo, pode ser pai, 
irmio, filho, av6, neto, sogro etc.). 

E consideraq6es analogas podem ser 
repetidas para todas as idiias. Mas ha idtias 
de relaq6es que se revestem de particular 
importiincia, como, por exemplo, a idiia 
de causa e efeito, a idiia de identidade ou 
as idCias de rela~des morais, que servem de 
alicerce para a itica. 

/r Q ~ a d v o  sinbtico geraI 
dos v6rios tipos 

de id6ias 

Acenamos acima tambim i s  ide'ias 
gerais que se originam da faculdade que 
tem o intelecto de abstrair. Destas devemos 
agora falar, em relaqiio a alguns problemas 
estreitamente ligados a elas. 

Com as distinq6es entre as idiias de 
sensaqio e as idtias de reflexiio, entre as 
qualidades primarias e as qualidades secun- 
darias, e, por fim, entre idtias de modos, 
de substhcias e de relaqoes, delinearnos 
o quadro geral da doutrina lockiana das 
idiias. E, tendo presente o quanto se disse 
mais acima a respeito da acepqgo peculiar 
do termo "idiia" consagrada por Locke (nas 
pegadas de Descartes), podemos agora re- 
assumir e completar as coisas at6 aqui ditas 
com o esquema seguinte: V 

a) de um s6 sentido (cores, sons, 
odores, sabores, etc.) 

1. de sensa@o 6) de diversos sentidos (espaso, figura, 
repouso, movimento) (qualidades 
primarias) 

simples 
w 

(idtias de percepqiio, vontade, das 
2. de reflex50 diversas faculdades de distinguir, 

comparar, compor) 

3. de sensag5 o (idiias de potencia, existhcia) 
e de reflexiio juntas 

As idiias 
podem 

ser 
a)  dos obietos de sensaclo 

(espa~o, durasiio, numero) 
1. simples 

1. modos 6) dos objetos de reflex50 
(raciocinar, julgar etc.) 

4 
complexas 2. mistos (as6es morais) 

a) corporeas 
2. substiincias b) espirituais 

c) Deus 

3. relaq6es (causalidade, identidade, idiias morais) 1 , 
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Ja fizemos referEncia a concepg5o loc- 
kiana da substincia e a critica que ele faz 
a esse respeito. Convkm retomar agora 
essa questso, porque ela C essencial para 
a historia do empirismo posterior, alim de 
s6-lo tambCm para a cornpreens50 correta 
de nosso filosofo. 

Note-se que Locke n50 nega a exis- 
tincia de substincias, mas nega apenas 
que nos tenhamos idiias claras e distintas 
delas, considerando que o seu conhecimen- 
to precis0 esta fora da cornpreens50 de um 
intelecto finito. 

Entretanto, Locke revela-se muito osci- 
lante sobre esse ponto. A pokmica que tra- 
vou com o bispo Stillingfleet mostrou que, 
alCm de "idkias complexas" de substincias, 
ele tambkm falou expressamente de uma 
ideia geral de substhzcia, que obteriamos 
por abstra~iio. Mas o conceito de abstra- 
qiio professado por Locke, como alguns 
estudiosos destacaram, n5o permitiria de 
mod0 algum chegar a tal idCia, ainda que 
de forma obscura. 

Na realidade, o conceito de substincia 
que Locke discute nada mais C do que um 
residuo da pior escolastica, enfraquecido e 
privado de sua original e autintica estatura 
ontologica. Muito diferente era a concep- 
g50 tomista da substincia e bem diferente 
ainda a concepg5o de Aristoteles. De mod0 
que aquilo contra o qua1 Locke combate t 
quase que uma parodia das authticas dou- 
trinas substancialistas da metafisica clissica. 
Tambem a variagiio cartesiana da doutrina 
da substincia (res cogitans e res extensa) 6 
posta em crise por Locke, enquanto, a seu 
ver, nos n5o sabemos em que consiste a 
matCria e o pensamento. 

Entretanto, deve-se destacar como fun- 
damental o fato de que, apesar da afirmag5o 
de que as ideias complexas s5o construg6es 
de nosso intelecto, nascidas da combinaggo 
de ideias simples (e que, portanto, so repre- 
sentam a si mesmas, no sentido de que s5o 
paradigmas de si mesmas, n5o tendo objetos 
correspondentes fora de si), Locke escreve 
expressamente que isso vale para todas as 
idkias, "exceto as das substiincias". 

Em suma, apesar de suas criticas, Locke 
n i o  chegou a ponto de negar a existencia 
extramental das substhcias, embora isso 

tenha implicado em notaveis oscilaqdes em 
sua doutrina. (Recordemos que Locke reser- 
va o mesmo priviltgio tambCm ao principio 
de causalidade, tanto e verdade que se serve 
dele para demonstrar a existhcia de Deus.) 
A posigio dos empiristas ingleses posterio- 
res, particularmente a de Hume, sera bem 
mais radical. 

6 Cvitica da idkia 
de essgncia 

Uma quest50 estreitamente ligada ao 
problema da substiincia C a da essgncia. 

Para a filosofia antiga, ela coincidia 
com a substincia. E, com efeito, Locke 
tambkm escreve que a "essincia real" seria 
o proprio ser de uma coisa, ou seja, "aquilo 
pelo qua1 ela C o que C", isto C, a estrutura 
ou constituig50 das coisas, de que depen- 
dem as suas qualidades sensiveis. Mas tal 
"essincia real", segundo Locke, permanece 
desconhecida para nos. 

Aquilo que conhecemos, ao contrario, 
6 a "esstncia nominal", que consiste naquele 
conjunto de qualidades que nos estabelece- 
mos que uma coisa deve ter para ser chamada 
com determinado nome: por exemplo, ter 
certa cor, certo peso, certa fusibilidade etc., 
da a certo metal o direito de ser chamado 
ouro; portanto, a essincia nominal do our0 C 
o conjunto das qualidades exigidas para que 
demos o nome de our0 a certa coisa. Mas nos 
n5o sabemos qua1 C a "essencia real" do ouro. 

Ha certos casos em que a esshcia real 
e a esscncia nominal coincidem, como, por 
exemplo, nas figuras da geometria. Tais 
figuras, porim, s5o construgdes nossas e C 
precisamente por esse motivo que a esskncia 
nominal coincide com a essincia real. Mas, 
nas demais coisas, a divisiio permanece clara. 

Dai deriva forte dose de nominalismo 
para a concepgiio lockiana de cicncia, particu- 
larmente importante no que se refere a fisica. 

Em conseqiihcia disso tudo, e claro 
que Locke encontra dificuldade para expli- 
car a abstra~iio. 

No context0 das metafisicas classicas, 
a abstraqiio consiste naquele processo pelo 
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qual se consegue captar a esstncia, extrain- 
do-a atravis de progressiva desmaterializa- 
gao mental do objeto. Mas, dado que nega 
a essCncia real, ou melhor, a sua cognosci- 
bilidade, Locke niio tem outra saida seniio a 
de considerar a abstraqiio como elimina@o 
de algumas partes de ide'ias complexas de 
outras partes. Por exemplo: tenho a idiia de 
Pedro e de Joiio; elimino desse complexo de 
idiias aquelas que niio siio comuns a esses 
dois individuos (gordo, louro, alto, velho 
etc.); e mantenho aquele conjunto de idiias 
comuns aos dois individuos, indicando-o 
com o nome homem; passo entiio a usa-lo 
para me representar tambim outros homens. 
Portanto, para Locke, a abstragso i uma par- 
cializa@o de outras ide'ias mais complexas. 

Com isso, Locke retoma e revigora o 
nominalismo da tradigiio inglesa, do qual 
Hobbes fornecera o mais recente exemplo. 
Assim, pode-se compreender muito bem as 
conclusoes que nosso filosofo extrai no En- 
saio: "[  ...] esta claro que o geral e o universal 
niio pertencem a existtncia real das coisas, 
mas siio invenqoes e criaturas do intelecto, 
feitas por ele para seu uso e correspondendo 
somente aos sinais, sejam palavras, sejam 
idiias". E as palavras siio "gerais quando 
utilizadas como sinais de idiias gerais, po- 
dendo assim ser aplicadas indiferentemente 
a muitas coisas particulares; ja as idiias siio 
gerais quando usadas para representar muitas 
coisas particulares. Mas a universalidade niio 
pertence as pr6prias coisas, que siio todas 
particulares em sua existtncia, incluindo 
as palavras e idiias que siio gerais em seu 
significado. Por isso, quando nos afastamos 
dos ~articulares, aquilo que resta de geral i 
somente uma criatura de nossa fabricagiio; 
com efeito, sua natureza geral nada mais e 
que a capacidade conferida pelo intelecto de 
significar ou representar muitos particulares. 
0 significado que tem i apenas uma relagso 
que o espirito do homem acrescenta a esses 
particulares". 

8 0 ve~dadeivo e o falso 
como acovdo 
e desacordo das idkias 

Em todas as variedades que descre- 

si mesmas, elas estiio aquim do verdadeiro 
e do falso. 

Niio ha conhecimento sem a percepgiio 
de uma concordincia (ou entiio de uma dis- 
cord2ncia) entre idiias ou grupos de idiias, 
pois s6 entiio temos o verdadeiro e o falso. 
Escreve Locke: "Parece-me entiio que o 
conhecimento nada mais seja do que a per- 
c ep~ i io  da conexiio e da concordincia, ou 
da discord2ncia e do  contraste entre nossas 
ide'ias. Ele consiste apenas nisso". 

Esse tipo de concordincia ou discor- 
dincia i de quatro especies: 

vemos, as idiias siio o material do conhe- 
~ ~ l l ' t l ~ l / ~ L l l '  l/C 14111 ~ ~ l ~ l l l ~ f l '  l i ~ d / ) d  lfl' O l l l f l l ~ ~ ,  cimento, mas n5o ainda o conhecimento 
g r ~ l ~ ~ ~ z d o  P I I I  16 16 / J O Y  (*. 1. \'1~51 /IU.  

propriamente dito, no sentido de que, em 



Io2 Segunda parte - tlobbes, Locke, Berkeley e tlame 

AbstragSo. A abstrac60, que para 
as metafisicas clBssicas era o process0 
fundamental para captar a essbncia 
das coisas, para Locke 6, ao contrario, 
a operag20 da mente por meio da 
qua1 "as idbias depreendidas de seres 
particulares tornam-se representa- 
$6es gerais de todas as da mesma 
espbcie, e seus nomes tornam-se 
nomes gerais, aplicaveis a todos os 
objetos existentes que podem se 
conformar a tais ideias abstratas"; 
daqui derivam os universais, como 
as "essbncias" que, portanto, n3o 
pertencem a exist4ncia real das coi- 
sas, mas s6o invenqbes do intelecto 
e se referem apenas aossinais, sejam 
eles palavras ou ideias. 

a )  identidade e diversidade; 
b) relaqiio; 
c) coexistincia e conexgo necess6ria; 
d) existincia real. 
Ora, em geral, a concordincia entre 

as idiias pode ser percebida de dois modos 
diferentes: 1) por intui@o; 2) por demons- 
t r a ~ i o ,  e disso falaremos agora. 

0 acordo entre as idCias que percebe- 
mos por intuiqiio C aquilo que temos pela 
evidincia imediata. 

Temos a demonstraqiio quando o espiri- 
to percebe a concordincia ou a discordincia 
entre as idCias, mas n20 imediatamente. A 
demonstraqiio procede mediante passagens 
intermediirias, ou seja, atraves da interven- 
@o de outras ide'ias (uma ou mais, segundo 
o caso), sendo precisamente a esse "proce- 
dimento" ou "proceder" que chamamos 
de razio e de raciocinar. 0 procedimento 
demonstrativo nada mais faz que introduzir 
uma sCrie de nexos evidentes em si mesmos, 
isto 6, intuitivos, para demonstrar nexos 
entre idCias niio-intuitivos em si mesmos. 
Portanto, em ultima andise, a validade da 
demonstraqso fundamenta-se na validade 
da intuiqio. Basta, por exemplo, pensar na 
demonstraqiio dos teoremas geomCtricos, 
que conectam algumas idCias cujo nexo niio 
C imediatamente evidente, atravis de uma sC- 

rie de "passagens", cada qual imediatamente 
evidente. Assim, a demonstraqiio procede 
e se desdobra em uma sirie de intuiqijes 
adequadamente concatenadas. 

Tudo isso niio propije maiores pro- 
blemas quando se trata dos primeiros tr&s 
tipos de concordfncia ou discordf ncia entre 
as idiias, de que falamos inicialmente - a )  
identidade-diversidade; b) relaqiio; c) coe- 
xistincia e conex50 necessiria -, dado que, 
nesses casos, nio  se est6 saindo do circulo 
das idCias puras. 0 s  problemas, porCm, sur- 
gem no caso d)  da existincia real, no qual 
niio est6 em questiio a simples concordiincia 
entre as ide'ias, mas a concord2ncia entre as 
ide'ias e a realidade externa. 

S O M E  
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E aqui volta a emergir o velho conceit0 
de verdade como adaequatio intellectus ad 
rem, como concordincia entre as idCias e 
as coisas, acima da simples concordincia 
entre as idkias. Locke procura resolver 
essa dificuldade admitindo que nos temos 
conhecimento: 

1) de nossa existgncia atraves da "in- 
tuiqio"; 

2) da existEncia de Deus mediante 
"demonstraqiio"; 

3) da existEncia das outras coisas por 
meio de "sensaqiio". 

10 0 conhecimento 

de  n o s s a  exist&v\cicr 

Para justificar a afirmaqiio de que nos 
temos consciincia de nossa existincia por 
"intuiqiio", Locke se refere a modelos tipi- 
camente cartesianos, embora de mod0 mais 
destemperado. Com efeito, tambCm para ele 
nada pode ser mais evidente para nos do que 
nossa propria existincia. 

Eis suas proprias palavras: "Eu penso, 
eu raciocino, eu sinto prazer e dor: alguma 
dessas coisas pode ser para mim mais evi- 
dente do que a minha propria existincia? Se 
duvido de todas as outras coisas, essa mesma 
duvida me faz perceber minha propria exis- 
tsncia e n io  me permite duvidar dela. Pois, 
se eu sei que sinto dor, C evidente que tenho 
uma percepqiio certa de minha propria exis- 
tincia, como da existincia da dor que sinto. 
Ou, se sei que duvido, tenho a percepqiio 
certa da existincia da coisa de que duvido, 
assim como do pensamento que eu chamo 
de 'dzivida'. A experiincia nos convence 
de que temos conhecimento intuitivo de 
nossa propria existincia e uma percepqiio 
interior infalivel de que nos existimos. Em 
todo outro ato de sensaqio, raciocinio ou 
pensamento, nos estamos conscientes, diante 
de nos mesmos, do nosso proprio ser. E, a 
respeito disso, niio nos falta o mais alto grau 
de certeza ". 

11 0 conhecimento de  D e u s  

Locke demonstra a existincia de Deus 
recorrendo ao antigo principio metafisico ex 
nihilo nihil e ao principio da causalidade, do 
seguinte modo. Nos sabemos com absoluta 

certeza que ha algo que existe realmente. 
AlCm disso, "por certeza intuitiva, o homem 
sabe que o puro nada niio produz urn ser 
real mais do que niio possa ser igual a dois 
Zngulos retos. Se um homem niio sabe que o 
nio-ente ou a ausincia de todo ser nio pode 
ser igual a dois iingulos retos, i impossivel 
que conheqa uma demonstraqiio qualquer 
de Euclides. Por issso, se nos sabemos que 
ha algum ser real e que o niio-ente nio pode 
produzir um ser real, essa C a demonstraqiio 
evidente de que algo existe desde a eterni- 
dude, porque aquilo que niio existe desde 
a eternidade teve inicio, e aquilo que teve 
inicio deve ter sido produzido por alguma 
outra coisa" . 

Locke demonstra entiio que essa outra 
coisa de que deriva nosso ser deve ser oni- 
potenfe, onisciente e eterna. 

E digno de nota o fato de que o "em- 
pirista" Locke considere que a existzncia de 
Deus e' inclusive mais certa do que aquilo 
que os sentidos nos manifestam! 

Eis suas palavras: "De tudo o que foi 
dito, esta claro para mim que temos um 
conhecimento da existincia de Deus mais 
certo do que qualquer outra coisa que os 
nossos sentidos nos tenham imediatamente 
manifestado. Ouso dizev, inclusive, que co- 
nhecemos que ha um Deus com mais certeza 
do que conhecemos que existe qualquer 
outra coisa fora de nds. E quando digo que 
'conhecemos', entendo que ha em nos, ao 
nosso alcance, um conhecimento que n io  
podemos deixar de ter, se a ele aplicarmos o 
nosso espirito como fazemos a muitas outras 
investigaqoes" . 

I 2  0 conl\ecimento 

d o s  objetos e x t e ~ n o s  

Segundo Locke, no que se refere 21 exis- 
tincia das coisas externas, estamos menos 
certos do que em relaqio a nossa existincia 
ou a existcncia de Deus. Locke afirma que 
"ter a idCia de algo em nosso espirito n io  
prova a existincia dessa coisa mais do que o 
retrato de um homem possa tornar evidente 
a sua existincia no mundo, ou que as visoes 
de um sonho constituam como tais uma 
historia verdadeira" . 

Entretanto, esta claro que, como nZo 
somos nos que produzimos nossas idCias, 
elas devem ser produzidas por objetos exter- 
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nos. Mas podemos estar certos da existencia 
de um objeto que produz a idiia em nos so 
ate' que a sensa@o e' atual. Nos estamos 
certos do objeto que vemos (este p e d a ~ o  de 
papel, por exemplo) enquanto o vemos e ate' 
que o vemos; mas, quando ele i subtraido 
a nossa atual sensa~Ho, j i  nHo podemos ter 
certeza de sua existencia (poderia ter sido 
rasgado ou destruido). Todavia, esse tip0 de 

' E S S A Y  
1 C O N C E R N I N G  

certeza da existencia das coisas fora de nos 
i suficiente para os objetivos de nossa vida. 

Por fim, no que se refere, a confor- 
midade das idiias i s  coisas (se e at6 que 
ponto as idiias reproduzem exatamente os 
arquitipos das coisas), remeternos o leitor 
a tudo o que dissemos sobre o problema 
da natureza, da essincia, das qualidades 
primhias e secundiirias. 
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IV. S\ probabilidade, 

Abaixo dos tr@s graus de certeza existe o juizo de proba- ojujzo 
bilidade, em que o acordo entre as ideias n%o e percebido, mas de 
apenas suposto. Ha diversas formas de probabilidade fundadas: probabilidade 

a) sobre a conformidade de algo com nossas experihcias - 9 1 
passadas; 

b) sobre o testemunho dos outros homens; 
c) sobre a analogia; 
d) sobre o testemunho do proprio Deus, isto el sobre a revela@o, e nosso 

assentimento a ela e a fe, que e assim um principio seguro de assentimento que 
nao da lugar a duvidas. 

0 interesse religioso de Locke consiste em compreender a revelaqao e em 
estabelecer seu traqo essencial, que ele individua na fe em Jesus Messias: este e o 
minimo nucleo veritativo necessario e suficiente para denominar- 
se crist%os; as outras verdades se acrescentam a esta ou s%o suas 
consequ@ncias. verita tivo 

Tudo isso, alem do fato de que Locke em nada negou no cristso 
cristianismo nem o componente sobrenatural nem o misterio, faz estd na f6 
dele um filosofo substancialmente estranho ao deismo. ao aual em Jesus 
igualmente foi por vezes aproximado. 

JVo acordo entre as  idkias 
existem diversas 
formas de probabiIidade 

Logo abaixo dos trcs graus de certeza 
que descrevemos encontra-se o juizo de pro- 
babilidade, onde o acordo entre as idiias niio 
e percebido (imediata ou mediatamente), 
mas somente "suposto". 

Portanto, a probabilidade i so a apa- 
rcncia do acordo ou desacordo, atraves da 
intervenqiio de provas em que a conexiio 
das idiias niio i constante nem imutavel ou, 
pelo menos, niio e percebida como tal, "mas 
i ou aparece tal no mais das vezes, sendo 
suficiente para induzir o espirito a julgar a 
proposi~iio verdadeira ou falsa, ao invis do 
contrario". 

Naturalmente, ha diversas formas de 
probabilidade. 

1) A primeira baseia-se na conformida- 
de de algo com nossas experiencias passadas 
(se houvermos experienciado que certas 
coisas sempre aconteceram de certo modo, 
~ o d e m o s  considerar provavel que elas con- 

tinuem a acontecer do mesmo mod0 ou de 
mod0 semelhante). 

2) A segunda baseia-se no testemunho 
dos outros homens; neste caso, temos a 
maior probabilidade quando ha concordiin- 
cia entre todas as testemunhas. 

Ha ainda uma forma de probabilidade 
que niio diz respeito a dados de fato susce- 
tiveis de observagiio, como aqueles de que 
ja falamos, mas a outra espkcie de coisas, 
como, por exemplo, a existencia de outras 
inteligcncias diferentes das nossas (anjos) 
ou o mod0 profundo de operar da natureza 
(as explicaq6es de certos fen8menos fisicos). 
Nesses casos, a regra da probabilidade ba- 
seia-se na analogia. 

Por fim, h i  a fi, ii qua1 Locke garan- 
te o maxim0 de dignidade. Eis seu texto 
principal sobre o assunto: "Alim das que 
mencionamos at6 agora, ha outra espicie de 
proposig6es que exige o mais alto grau de 
nosso assentimento com base e m  simples tes- 
temunho, concorde ou niio concorde a coisa 
proposta com a expericncia comum e com 
o curso ordinario das coisas. A raziio disso 
i que tal testemunho e o de U m  que n2o 
pode enganar nem ser enganado, isto e, do  
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prdprio Deus. Inclui uma garantia que esta 
alCm da duvida, uma prova sem excegdes. 
Com um nome peculiar chama-se revela@o, 
ao passo que o nosso assentimento a ele 
chama-se fe'. determinando absolutamente 
nossos esiiritos e excluindo perfeitamente 
toda hesitagio, como faz o conhecimento. 
E como n io  podemos duvidar de nosso ser, 
tambCm nio  podemos duvidar que seja ver- 
dadeira a revelagio que nos vem de Deus. De 
mod0 que a f C  C um principio estabelecido e 
seguro de assentimento e seguranga, que nio 
deixa lugar a duvidas e hesitagdes. Devemos 
apenas estar seguros de que se trata de uma 
revela@o divina e que nos a compreendemos 
exatamente [...I ". 

Locke esta convencido de que, em 
ultima analise. a f C  nada mais C aue "um 
assentimento findamentad0 na rnaii elevada 
razio". 

2 A verdclde f~ndawental: 
para dizerwo-nos crist&os 
k precis0 crer qMe 
"3esus k o jMessiasN 

Frequentemente se fez de Locke um 
"deista" ou um "prC-deista". Locke, po- 
rCm, na Carta ao Reverendissimo Edward 
Stillingfleet, de 1697, rejeita com firmeza ser 
colocado ao lado dos deistas. 

Na Razoabilidade d o  cristianismo 
(obra t io  frequentemente mal-entendida, e 
que deu origem a uma sCrie de polimicas), 
Locke ndo pretendeu transformar o discurso 
do cristianismo em um discurso racional: 
fe' e raziio, para ele, permanecem dmbitos 
distintos. 

O que C premente para Locke 6 en- 
tender a revela~io e estabelecer seu nucleo 

essencial, ou seja, individuar quais sejam as 
verdades em que precisamos crer para ser 
cristios. Nosso fil6sofo chega i conclusio 
que tais verdades se reduzem a uma funda- 
mental: em crer que "Jesus C o Messias", o 
que equivale a dizer que "Jesus C filho de 
Deus". N i o  C que, para Locke, todas as 
verdades do cristianismo se reduzam apenas 
a esta; esta, porCm, constitui o minimo nu- 
cleo veritativo que C necessario e suficiente 
crei- para dizermo-nos cristios. As outras 
verdades se acrescentam a esta ou a ela se 
seguem. 

AlCm disso, Locke de fato n io  negou 
no cristianismo nem a componente sobre- 
natural, nem o mistirio, e por isso o radi- 
cal ism~ deistic0 resulta substancialmente 
estranho a nosso fil6sofo. A Razoabilidade 
do cristianismo, assim como o Ensaio sobre 
as epistolas de sdo Paulo, s20, na realidade, 
obras de exegese religiosa, com que Locke 
conclui seu itinerario espiritual. 

0 P6s-escrito i Carta a Edward Stillin- 
gfleet, redigido por Locke no castelo de 
Oates em janeiro de 1697, assim conclui: 
"A Sagrada Escritura 6, e sera sempre, a 
guia constante de meu consentimento; e eu 
sempre lhe prestarei ouvidos, porque ela 
contkm a verdade infalivel em relagio a 
coisas da maxima importsncia. Gostaria que 
se pudesse dizer que nela niio ha mistCrios; 
mas devo reconhecer que para mim existem, 
e temo que sempre existirio. Onde porCm 
me falta a evidincia das coisas, encontrarei 
fundamento suficiente para que eu possa 
crer: Deus disse isso. Condenarei, portanto, 
imediatamente e rejeitarei toda minha dou- 
trina, logo que me seja mostrado que ela C 
contraria a qualquer doutrina revelada na 
Escritura". 

Esta era uma tomada de posigiio per- 
feitamente em harmonia com as premissas 
gnosiologicas do Ensaio sobre o intelecto 
humano. 
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V. As doutrinas morais 

Na base das concepq6es morais e politicas de Locke existe o principio segundo 
o qua1 aquilo que impele o homem a agir e em geral o mal-estar de seu espirito 
por causa da necessidade de um bem ausente: quando e se tal bem e alcanqado, 
o mal-estar se transforma ent%o em alivio. 

A liberdade esta portanto n%o no "querer", e sim no poder A 
de agir e de abster-se da a@o. A etica lockiana se configura como lockiana 
utilitarista e eudemonista - o bem e o ma1 morais n%o sao mais e uti~itarista 
que prazer ou dor, ou aquilo que propicia a nos prazer ou dor -, e eudemonista. 
e todavia em sua base existe a lei divina revelada, que a propria 0 constitucio- 
razao humana pode descobrir. nalismo 

No plano politico, Locke teorizou o constitucionalismo liberal. liberal 
A sociedade e o Estado nascem do direito natural, que e rational, e -- 9 1-2 

o govern0 tem, sim, o poder legislativo e executivo, mas continua 
sempre sujeito ao juizo do povo. Por fim, em contraste com Hobbes, para Locke o 
Estado n%o deve intervir nas quest6es de religiso: a fe n%o pode ser imposta, e e 
preciso portanto ter to1er;incia para com as diversas fes religiosas. 

1 F u n d a m e n t o s  racionais As leis 5s quais os homens comu- 
mente referem suas ag6es s i o  de tr is  tipos d a  moralidade d '  iversos: 

1 ) as divinas; 

Muito menos rigorosas, embora inte- 
ressantes, s i o  as idCias morais e politicas de 
Locke, nas quais os estudiosos destacaram a 
presenqa de n i o  poucas oscilaq6es. 

As concepq6es de base s i o  as seguintes. 
Como j i  vimos amplamente, os homens 

n i o  t im leis e principios praticos inatos. 
0 que leva o homem a agir e deter- 

mina sua vontade e suas aq6es C a busca 
do bem-estar e da felicidade e, como diz 
Locke em uma passagem sugestiva, a sen- 
sag50 de embara~o em que freqiientemente 
se encontra. 

Locke n5o considera mais a liberdade 
no sentido de "livre-arbitrio", o que teria 
implicado em considerac6es metafisicas 

2)  as civis; 
3)  as da opiniiio publica ou reputa@o. 
1) Julgadas com base no par2 metro do 

primeiro tip0 de leis, as ag6es humanas s i o  
"pecados" ou "deveres"; 

2)  julgadas com base no pariimetro do 
segundo tip0 de leis, as aqdes humanas s i o  
"delituosas" ou "inocentes"; 

3)  julgadas com base no parimetro do 
terceiro tip0 de leis, as aq6es humanas s i o  
"virtudes" ou "vicios". 

Na base da moralidade, portanto, esti 
a lei revelada, que, alias, Locke parece fazer 
coincidir com a lei "promulgada atravts das 
luzes da natureza", ou seja, com a lei que a 
propria raz5o humana pode descobrir. 

estranhas ao  seu empirismo. Por conse- 
guinte, para Locke, a liberdade n5o esta 
no "querer", e sim "no poder de agir ou 2 0 constitucionaIismo 
abster-se da agio". AlCm disso, o homem liberal d e  L o c k e  
tem o poder de "manter suspensa" a exe- 
cuqio de seus desejos, a fim de examina-10s 
atentamente e pondera-los, fortalecendo Em seus escritos politicos, Locke teo- 
assim aquele poder concreto. rizou aquela forma de constitucionalismo 

Como toda Ctica de fundo empirista, liberal pela qua1 se havia batido, e que se 
a Ctica lockiana s6 pode ser utilitarista e concretizou na Inglaterra com a Revoluqio 
eudemonista. de 1688. 
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A monarquia niio se fundamenta no 
direito divino. Diz Locke que, embora em 
voga nos tempos modernos, essa tese niio 
pode ser encontrada nas Escrituras nem nos 
antigos Padres. 

A sociedade e o Estado nascem do di- 
reito natural, que coincide com a raziio, a 
qua1 diz que, sendo todos os homens iguais 
e independentes, "ninguCm deve prejudicar 
os outros na vida, na saude, na liberdade e 
nas posses". Siio portanto "direitos natu- 
rais" o direito i vida, o direito i liberdade, 
o direito ii propriedade e o direito a defesa 
desses direitos. 

0 fundamento da gEnese do Estado, 
portanto, i a raziio e niio, como em Hobbes, 
o instinto selvagem. 

Reunindo-se em uma sociedade, os ci- 
dadiios renunciam unicamente ao direito de 
se defenderem cada qua1 por conta propria, 
com o que niio enfraquecem, e sim fortale- 
cem os butros direitos. 

0 Estado tem o poder de fazer as leis 
(poder legislativo) e de imp6-las, e fazer com 
que sejam cumpridas (poder executivo). 0 s  
limites do poder do Estado siio estabelecidos 
por aqueles mesmos direitos dos cidadiios 
para cuja defesa nasceu. Portanto, os ci- 
dadiios mantern o direito de se rebelarem 
contra o poder estatal, quando este atua 
contrariamente i s  finalidades para as quais 
nasceu. E os governantes estiio sempre su- 
jeitos ao julgamento do povo. 

Ao contririo do que sustentava Hobbes, 
para Locke o Estado niio deve ter ingerencia 
nas quest6es religiosas. E, visto que a f i  
niio i uma coisa que possa ser imposta, C 
precis0 ter respeito e tolerzncia para com 
as varias fis religiosas: "A toleriincia para 
com aqueles que discordam dos outros 
em matiria de religiiio i algo de tal forma 
consoante com o Evangelho e com a raziio, 
que 6 monstruoso existirem homens cegos 
a tanta luz" 

ad 
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- -- - 

0 programa do empirismo locklano C: 
EXAMINAR AS CAPACIDADES, AS I.UNCOES E OS LIMITES DO INTELECTO HUMANO, 

\ 
A F l M  DE ESTABELECER A GENESE,  A NATUREZA E O VALOR DO CONHECIMENTO HUMANO 

- -- 

\ 
- - 

I 4 
A fonte de todo o nosso 

0 objeto do mtelecto 
\ / conhecimento C \ 

/ humano quando pensa t 
' j  / a expericncia: 

a ideia: 
I 1 ' a observa@o tanto dos objetos externos 

a consctbncia a respeito de uma idCia // \ sensiveis, como das operaqdes 
'\ coincide com a propria presen~a ,/ / 

/ lnternas do espirito 
da ldtia na mente , 

\ 

Todas as ~de'las derzvam da experttncta: \ 

I a mente t uma tabula rasa sobre a qua1 apenas a experitncia escreve os conteudos 
1 

/ -- -- - - -  

Exper~incia externa: 
\ 

Experihcia mterna: 
IDEIAS SIMPLES DE SENSACAO 

I (produzidas em n6s pelas qualldades dos objetos externos) 
- -  -- - 

A A 

Qualzdades przmanas Qualtdades secundanas 
e reazs dos corpos (cores, sabores etc.), ! -  4 

1 (extensiio, movimento etc.), em parte sublettvas, Vol@io Percep~iio 

I 
das quais as ~dCias porque niio se assemelham 1 , (vontade) , 1 (intelecto) 
correspondentes perfe~tamente -- ,-- 

siio c6pias exatas I 
/ 

, i s  cpilidades primirias 
- - - -  

1. Modos: Idelas de afec~6es das substPnc~as (espa~o,  dura~ao ,  a@es morals) 4- 
2. SubstPnc~as: ~dClas de um substrato comum a 1dC1as relaelonadas (corpcjreas, I e ip~ntuae)  
3. Rela~6es: ~dC~as  de relas6es (causalldade, ~dentldade, 1d61as morals) 4 1 

A total ~dera complexa de uma cozsa, desrgnada pelo nome desta ultrma, 
I 

d a "ess2nc1a" da proprra corsa / 

FIAT (,tRAl 

n5o pertencem as colsas, mas s5o 1nvenG6es do ~ntelecto 
e se referem apenas aos slnals l~nguist~cos 

- 

2. Demonstrapio, por meio do raciocinar (conhecimento de Deus) 
3. Sensaciio (conhecimento das coisas externas) 

G ~ ~ r i s  Ilk. P~:RCEI 'CAO F DE CFRTFZA: 

1. Intui@o, evidhcia imediata (conhecimento da pr6pria existen- 
cia): modo mais claro e mais certo de conhecimento 

0 conhecimento \ 

C a percep~iio da liga~iio \ 

I e do acordo, 
ou do desacordo , 

\ e do contraste, , 
entre as ~ d e ~ a s  

7 

A aparcncia do acordo ou do desacordo entre as idCias 
6 a brobabilidade (cuia forma mais elevada C a fe) 

A 
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R critico do inotismo 

R primeiro consequ&ncia do principio 
lockiono fundam~ntol, segundo o quo1 todas 
as idhias derivam sempre e apenas da expe- 
ri&ncia, Q que n6o existem idhias inotos. 

Esto importonte orgumentogdo, que pole- 
miza sobretudo contra o opelo dos lnotistos 
oo "consenso un~versol", Q desenvolvido por 
locke no primeiro livro do Ensaio sobre o 
intelecto humano (1690). 

1. R opiniBo errhea de que subsistam 
principios inatos no espirito 

i opini6o difundida que haja no ~ntelecto 
certos principios inotos, algumas no~des prim& 
rias, caracteristicas, por assim d~zer, Impressas 
no espirito do homem, que a alma recebe 
desde o primeiro momento de sua axist&ncia e 
leva consigo no mundo. Seria suhc~ente, para 
convencer os leitores pr~vados de preconceitos 
sobre a falsidade desta suposigdo, mostrar 
(corno espero fazer nos partes seguintes des- 
te discurso) como os homens, apenas com 
o simples uso de suas faculdades naturais. 
podem adqu~rir todo o conhecimento que t&m 
sem o socorro de alguma impress60 inata e 
olcanpr a certeza, sem tals nog6es origln6rias 
ou pr~ncip~os. Com efe~to, ser-me-6 concedido 
facilmente, creio, que serla 1ncongru6ncia supor 
que as idbias das cores sejam Inatas em uma 
criatura b qua1 Deus deu a visa0 e o poder de 
receb6-los com os olhos a partir dos objetos 
externos; e nBo seria menos 1rrazo6vel atribuir 
muitas verdades 6s ~mpressdss da natureza ou 
6s caracterist~cas inatas, quando podemos ob- 
servar em nos mesmos faculdades odequadas 
para adqu~rir um conhecimento delas igualmente 
f6c1l e certo como se tivessem sido originaria- 
mente impressas em nosso espirito. 

Todavia, uma vez que a um homem n6o 
& permitido sem censura segulr os proprios 
pensamentos na busca da verdade, quando 
estes o conduzem ainda que um pouco para 
fora da estrada comum, exporei os motivos que 
me fizeram duvldar do verdade de tal oplnlbo, 
como desculpa para meu erro, caso tenha feito 
algum; deixo isso ao julgamento daqueles que, 
como eu, estao dispostos a abragar a verdade 
em qualquer lugar que a encontrarem. 

2. 0 argument0 do consenso universal 
e SUQ insuficiOncia 

N6o h6 opin16o mais comumente ace~ta do 
que aquelo segundo a qua1 h6 certos princ@os, 
tanto especulotivos como prdticos 06 que nos 
referimos a ambos), sobre os quais a humani- 
dade est6 universalmente de acordo; estes prin- 
cipios, dizem, devem portanto necessariamente 
ser as impressdes constantes que a alma do8 
homens recebe com a propria exist&ncia e traz 
consigo no mundo com equivalente necessidade 
e realidade de suas faculdades inerentes. 

Este orgumento, tirado do consenso uni- 
versal, apresenta o inconveniente que, se fosse 
verdadeiro em linha de fato de que existam 
verdades sobre as quais todo a humanidade 
est6 de acordo, isso n6o provaria que s6o ina- 
tas, se h6 outra maneira qualquer para ind~car 
como os homens chegam ao acordo universal 
nas coisas sobre as quais concordam; o qua 
presumo que se possa fazer. 

Portanto, aquele que fala de no@es inatas 
no intelecto n6o pode (se com isso entende uma 
verdade d~st~nta qualquer) querer dizer que tals 
verdades se encontrem no intelecto de modo 
que este n6o as tenha percebido e que delas 
seja totalmente ignorante. Posto que se as pa- 
lavras "estar no intelecto" t&m uma propriedade 
qualquer, significam "ser entendidas". Portanto, 
estar no intelecto a nBo ser entendido, estar 
no espirito e nBo ser percebido, & o mesmo 
que dizer que qualquer coisa est6 e n6o est6 
no espirito ou no lntelecto. Se, portanto, estas 
duos proposigbes: "Tudo aquilo que 6 ,  &" e "f 
impossivel que a mesma coisa seja e n6o seja" 
fossem impressas pela natureza, as crionps 
n6o poderiam ignor6-10s; as crlangas em fraldas 
e todos aqueles que t&m uma alma dever~am 
nscessariamente t&-las em seu intelecto, conhe- 
cer sua verdade a concordar com ela. 

J .  locke. 
tnsoio sobre o intdacto humono. 

A origem dos idiias 
-- 

No segundo 11vro do fnsa~o sobre o ~nte- 
lecto humano, locke se ocupo diretornente do 
origern dos ~clCios slrnpl~s, que consttuern os 
elarnentos prirneiros do pensomento 

Rs 1d6ios derlvorn exclusivornente do 
sxperi$nc~a, e preclsornente do exper~&n 
c/o tonto externa (sensagao) corno Interno 
jreflexbo) 



11 1 
Capitulo quinto - 30hn Locke e a fmnda+o do ecnpirismo critico 

1. A idiia i o objeto do pensamento 

Uma vez que todo homem est6 consciente 
de pensar, e uma vez que isso a que o seu es- 
pirito se aplica enquanto pensa sdo as iddias 
que ai se encontram, @st6 fora de dljvida qua 
os homens t&m em seu espirito muitas iddias; 
corno, por sxemplo, as exprsssos pelas pala- 
vras broncura, dureza, dopra, pensor, movi- 
mento, homsm, slefants, sxdrcito, smbriaguszs 
assim por diante. R primeira pergunta a ser feita 
6 ,  portanto: como /he ocorrem tais idhias? 

Sei que & doutrina comumente admitida 
qua os homens tenham idbias e caracteristicas 
origin6rias estampadas em ssu espirito desde 
o primeiro momento de sua exist&ncia. J6 exa- 
minei difusamente esta opin~do, e creio que 
aquilo que eu disse no livro precedente ser6 
mais facilmente aceito quando tiver mostrado 
de onde o intelecto pode buscar todas as idbias 
que tem e de que maneiras e graus elas podem 
chegar ao espirito: para isso apelarei d obser- 
vagdo e d experi&ncia de coda um. 

2. Rs duas fontes 
do conhecimento humano 

Suponhamos pois que o espirito seja por 
assim d~zer uma folha branca, sem qualquer 
sinal, sern qualquer idha. Ds que modo chegar6 
a ser provido delas? De onde prov6m o vasto 
deposito que a fantasia ~ndustriosa e ilimitada 
do homem tracou com uma var~edade quase 
infin~ta? De onde se consegue todo o mot~rial 
da razdo e do conhec~mento? Respondo com 
uma so palavra: do experihncia. Sobre ela 
todo o nosso conhecimento se funda e dela por 
ultimo deriva. Nossa observag80, empregada 
tanto para os objetos externos sensiveis, como 
para as operagbes Internas de nosso espirito 
que percebemos e sobre as quals reflat~mos, 
& aquilo que fornece ao nosso intelecto todos 
os matariais do pensar. Estas s8o as duos 
fontes do conhecimento, das quais brotam 
todas as idbias que temos ou possamos ter 
naturalmente. 

3. 0 s  assim chamados principios especulativos 
nBo sBo objeto de consenso universal 

Todav~a, e lsso 6 plor, este argument0 do 
consenso un~versal, do qua1 nos serumos para 
provar os pr~nciplos Inatos, a mlm parsce uma 
demonstrag80 de que ndo exlstem, posto que 
n6o ha nenhum ao qua1 toda a humanldade d& 
um assent~mento universal Comeqw pelos 
prlnclplos especulat~vos e, na esp&cle, com os 
cblebres princip~os de demonstra~80 'Tudo 

aquilo que 6 ,  6" e "€ impossivel que a mesma 
coisa seja e ndo seja"; os quais, entre todos os 
outros, creio que tenham o titulo mais reconhe- 
cido para o inatismo. Estes t&m uma reputqdo 
tdo solida ds m6ximas universalmente acsitas, 
que sern duvida se achar6 estranho que algu&m 
pare5a coloc6-las em duvida. Permito-me, po- 
r&m, dizer que essas proposigbes estdo muto 
longe de receber um assentimento universal, 
pois grande parte do humanidade nem sequer 
as conhece. 

4. Rs crian~as e os idiotas 
ignoram os principios especulativos que, 
portanto, n6o sBo inatos 

Com efeito, em pr~meiro lugar & evldente 
que as criangas e os deficientes ndo t&m a 
minima percep~do ou pensamento a respeito 
destas proposigbes. E esta car&ncia basta para 
destruir o assentimento universal que deve 
forgosamente ser a concomitante necess6ria 
de todas as verdades inatas; parece-me quase 
uma contradi$do dizer que existam verdades 
impressas na alma que ela ndo percebe ou 
compreende: pois a imprsssdo, caso signifique 
alguma coisa. ndo pode ser mais que fazer com 
que certas verdades sejam perceb~das. lmprimir 
0190 no espirito sern que o espir~to o perceba 
pareca-me com efeito algo d~f~c~lmente inteligi- 
vel. Se, portanto, as criangas e os deficientes 
t&m uma alma ou um espirito no qua1 existem 
estas impressbes, sles devem ~nevitavelmente 
perceb&-las e necessariamente conhecer tais 
verdades e dar-lhes seu assentimento: como 
080 o fazem, 6 evldente que ndo existem tais 
impressbes. Com efeito, se ndo sdo nocbes 
naturalmente impressas, como podem ser ina- 
tas? C se sdo nogbes impressas, como podem 
ser desconhec~das? D~zer que uma nogdo & 
lmpressa no espirito, e ao mesmo tempo dizer 
que o espir~to 6 ignorante dela e que at6 o 
momento jamais a parcebeu, significa tornar 
esta impressdo urn nada. De nenhuma propo- 
sq3o se pode dlzer que ela esteja no espirito 
enquanto o espirito jamais a tenha conhecido 
ou jamais foi consciente dela. Caso se pudesse. 
do mesmo modo se poderia d~zer que todas as 
propos~gbes que sdo verdadeiras e ds quais 
o espir~to poder6 dar seu assentimento est8o 
j6 impressas no espirito; com efato, caso se 
possa d~zer de alguma propos~gbo que ssteja 
no espirito sem que este a tenha jamais co- 
nhecido, ser6 apenas porque ele & capaz de 
conhec6-la; e lgualmente se pode d~zer para 
todas as verdades qua jamais conheceu nem 
jamais conhecer6, uma vez que um homem 



pode viver muito tempo e, por fim, morrer, ig- 
norando muitas verdades que seu espir~to era 
capoz de conhecer, e com certeza. Por ISSO, se 
a capacidade de conhecer fosse a impress60 
natural de que se fala, todas as verdades que 
um homem viria a conhecer seriam lnatos. 0 
que nbo 6 mas que um modo improprio de se 
expr~mir, o qual, enquanto pretende afirmar o 
contrbrio, nada diz de d~verso dos que negam 
os principios inatos. Com efeito, nbo creio que 
algu&m tanha negado que o espirito seja capaz 
de conhecer multas verdades. R capac~dade. 
dlzem eles, G inata; o conhecimento G adquirido. 
Mas, entbo, que escopo tem a pol6mica sobre 
as m6ximas inatas? Se as verdades podem ser 
impressas no intelecto sem ser perceb~das, nbo 
vejo qua1 diferen~a possa hover, em relo~bo b 
sua orignem, entre toda verdade que o espirito 
6 copoz de conhecer: devem ser todas matas 
ou todas adventicias, e em vbo se procurar6 
dist~ngui-las. 

Em prlmelro lugar, quando nossos sentl- 
dos entram em rslaibo corn objetos senslvels 
partlculares, transmltem ao esplrlto multas per- 
cep$bes d~st~ntas das colsas, segundo os varlos 
modos em qua tals objetos agem sobre nossos 
sent~dos E asslm chegamos a ter as ide~os do 
amorelo, do bronco, do quente, do Fno, do mo- 
c/o, do duro, do amorgo, do doce e de todas 
as qua chamamos de qualldodes senslvers E 
quando d~go  qua os sent~dos as transm~tem ao 
espir~to entendo que dos objetos externos eles 
transm~tem ao espirito aqu~lo que nele produz 
estas percepgbes Chamo sensogdo esta grande 
fonte da malor parte das ~de~as que temos, que 
dependem ~nte~ramente de nossos sent~dos dos 
quais o lntelecto as der~va 

Em segundo lugar, a outra fonte do qua1 
a expar~&nc~a extra1 as lda~as que fornece ao 
~ntelecto & a percep~do das operagbes de 
nosso espir~to em nos mesmos, asslrn corno 6 
apl~cado 6s 1d61as que tem, opera~bes que, 
quando a alma refleta e as cons~dera, forne- 
cem ao ~ntelecto outro conjunto de Idelas que 
nbo poderiam ser obt~das das colsas externas 
Tas sbo o percsber, o pensor, o duvidor, o 
crer, o rociocmor, o conhecer, o querer e todas 
as d~versas a@es de nosso espir~to, e como 
nos mesmos sornos consc~entes delas e as 
observamos, delas recebemos em nosso Inte- 
lecto 1d61as ~gualmente drst~ntas como as que 

prov&m dos corpos que agem sobre nossos 
sentidos. Todo homem tem em si esta fonte de 
1d6ios; e embora nbo se trate de um sentido, 
POIS nada tem a ver com as objetos externos, 
todam & muito semelhante a ele e poderia 
propriamente ser chamada de senso intarno. 
Mas assim como chamo a outra de sensaq50, 
chamo esta de reflexdo, pols as 1d61as que 
ela nos d6 sb0 clpenas as obtidas pelo espi- 
rito quando reflete em si mesmo sobre suas 
proprias operagbes. Com reflexbo entendo, 
portanto, na continuagdo desk  discurso, a 
informagdo que o espirito tem de suas proprias 
opera<&s e do maneira com que estas se 
desenvolvem, motlvo pelo qua1 v&m a estar no 
~ntelecto as 1dGias destas operaidas. Digo que 
estas duos coisas, isto 6, as coisas externas 
materiais como objetos da senso~do, e as ope- 
rag6es de nosso espir~to dentro de nos como 
objetos da reflexdo, sbo as unicas origens 
das quais todas as nossas idbias t&m ~nicio. 
Emprego o termo operoqdes em sent~do lato, 
como cornpreendendo n6o so aides do espir~to 
em torno das proprias ~dd~as, mas tamb&m de 
alguma esphc~e de paixbo que por vezes ddas 
nasce, como a satisfagdo ou a inquietude 6s 
quais um pensamento d6 lugor. 

5. N6o h6 outro fonte de conhecimento 

Nbo me parece que o intelecto tenha o 
min~mo ~ndicio de urna dBia que nbo Ihe pro- 
venha de urna ou de outra destas duos fontes. 
0 s  objetos externos fornecem ao espir~to as 
idbias das qual~dades sensive~s, que sb0 todas 
as d~versas percep~bes que eles produzem em 
nos; a o espirito fornece ao ~ntelecto as Idhias 
das proprias opera<bss. 

Quando tivermos exam~nado bem estas 
~d&ias e seus v6r1os modos [combinagbes e 
rela~bes], veremos que toda a nossa provisdo 
de 1d6ias se reduz a elas e que nbo temos nada 
em nosso espirito que nbo provenha a nos por 
meio de um ou outro destes commhos. Exam~ne 
coda um seus propr~os pensamentos a ~ndague 
a Fundo sobre seu propr~o ~ntelecto, a dga-me 
depo~s se todas as idhas orig~ndr~as que ai se 
encontram prov&m de uma fonte diversa dos 
objetos de sews sentidos ou das operagbes 
de seu espir~to, consideradas corno objetos de 
sua reflexbo. E por malor que seja a massa dos 
conhec~mentos que cr& ter, ele verb, depots ds 
um rlgoroso exame, que nbo hd nenhuma idh~a 
em seu espir~to que nbo tenha s~do lmpressa 
por uma destas duas fontes. 

J locke, 
Cnsoio sohre o intdecto hurnono 
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j ls idiias complexas 

0 sspir~to, que 6 passwo ao receber as 
1d61as simples, logo que as recebeu est6 em 
grau de operar ativamente sobre elas de 
diversos modos, e sobretudo tern o p o d ~ r  de 
combinor as id6ias entre si, formando assim 
as id&~as complexas. 

Rs idiias simples 

a. Elementaridade das idiias simples 

Para melhor entender a natureza, o modo 
e a extens60 de nosso conhecimento, uma coisa 
deve ser atentamente observada a respeito das 
~cJ&ias que temos: algumas delas sbo simples, 
outras complexas. 

Enibora as qualidades que agem sobre 
nossos sent~dos estdo, nas proprias colsas, 
tdo unidas e misturadas que n60 h6 separa@o 
nern d1st6ncia entre elas, & em todo caso claro 
que as id61os produzidas por elas no espirito 
nele entram, medianta os sentidos, simples e 
nBo misturadas. Com efeito, rnesmo a vista e o 
tato recebem frequentemente ao mesmo tempo 
diversas id&~as do mesmo objeto, como por 
exemplo quando se v&em ao mesmo tempo 
o movimento e a cor, ou quando a mbo sente 
a suavidade e o calor no mesmo pedaco de 
cera, as idhias s~mples, todavia, un~das asslm 
no mesmo sujeito, sdo t60 claramente d~stintas 
como as que chegam por sentidos diversos. R 
fr~eza e a dureza que sd0 sentidas em um pe- 
daqo de gel0 sdo idbias ~gualmente d~stintas no 
espir~to como o odor e a brancura da um lirio 
ou o sabor do aqucor e o odor de uma rosa. 
Ndo h6 nada mas evidente para um homem 
do que a percep@o clara e d~st~nta que tem 
daquelas 1d61as simples; coda uma delas, nbo 
sendo composta em si mesma, cont&m em SI 

nada mais qua urna so aparkncia uniforme ou 
concep~iio no espirito, e ndo pode ser d~st~nta 
em idbias diversas. 

b. 0 espirito nBo pode criar 
nem destruir as idiias simples 

Rs ldBias simples, que s6o os materials 
de todo o nosso conhecimento, s8o sugendas 
e fornec~das ao espir~to apenas pelos do~s ca- 
mmhos aclma menc~onados, isto 6, a sensoq3o 
e a reflexdo. Uma vez que o intelecto imag~nou 
as idhias simples, ele tem o poder de repeti-las, 
confront6-las e unl-las junto, em uma var~edade 

quase infinita, e assim pode formar 6 vontade 
novas ldbias complexas. Todav~a, nern mesmo 
o engenho mais exaltado ou o intelecto mais 
vasto t&m o poder, por mas vivaz e d~versifica- 
do que seja seu pensamento, de ~nventar ou 
moldar uma so idha s~mples nova no espirito. 
que nbo tenha s~do apreendida nos modos j6 
mencionados; a nern mesmo a For~a do inte- 
lecto pode destruir as que exlstem. 0 domin~o 
do homem sobre este pequeno mundo de seu 
intelecto & quase o mesmo que aquele que tem 
no grande mundo das coisas visivsis, onde seu 
poder, mesmo qua sxerc~tado com arte e hab~li- 
dade, n60 consegue fazer mais do que compor 
a div~dir os materlars que estdo h disposi@o. 
mas nada pode fazer para fabricar a minima 
particula de mat&ria nova ou para destru~r um 
6tomo daquela que j6 existe. Qualquer um que 
tente moldar em seu intelecto uma 1d6ia simples 
ndo recebrda msdrante os sentrdos a partir de 
objetos externos ou a part~r da reflexbo sobre 
as opera~6es de seu espir~to, encontrar6 em SI 

a mesma incapac~dade. Gostaria que alguhm 
tentassa imag~nar um gosto que jamais tenha 
chegado a seu paladar, ou fazer-se uma ldbla 
de um perfume que jamals tanha asp~rado; 
quando ele o puder fazer, estarei pronto para 
concluir que um cego pode ter ~d&ias das cores 

Rs idiias complexcis 

a. 0 espirito Forma as idiias complexas 
com as simples 

Rt& agora examinamos as id&~as que o 
espir~to recebe passivamente, e qua s6o as sim- 
ples, recebidas pela sensajdo e pela reflex60 
das quals acabamos de falar; o espirito ndo 
pode formar-se por SI, nern ter alguma idha que 
ndo consista lnteiramente daquelas. Todav~a, en- 
quanto o espirlto @st6 intelramente passivo oo 
receber todas as suas 1d6ias s~mples, ele exerc~ta 
por sua vontade numerosos atos med~ante os 
quals outras 1d61as s6o moldadas corn as 1d61as 
s~mples, como materials e fundamentos dalas. 0 s  
atos com que o espir~to exerc~ta seu poder sobre 
as 1d61as s~mples s8o pr~nclpalmente estes tr6s: 1 ) 
Comblnar vdr~as 1d6ias s~mples para delas formar 
uma complexa; desse modo s6o formadas todas 
as id6ias complexes. 2) Per junto duos idbas, 
s~mples ou complexas, e justap6-la~ de modo a 
v&-las juntas sem uni-las; assim o espirito obthm 
todas as suas 1d6ias de re/a@es. 3) Separar as 
1d6ias de todas as outras que as acompanham 
em sua ex~sthnc~a real, e lsto se chama abstraqdo: 
desse modo s6o formadas todas as id6ios germs. 
lsso mostra que o poder do homem e os modos 
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de seu operar s6o muito semelhantes no mundo 
material e no intelectual. Com efeito, em ambos 
os mundos os materiais s60 tais que ele niio tem 
nenhum poder sobre eles nem para faz&-10s nem 
para destrui-10s e, portanto, tudo aqu~lo que pods 
fazer 6 unl-10s juntos ou justape-10s ou separ6-10s 
do todo. Comeqmi pelo primeiro dsstes atos ao 
cons~derar as idbias complexas, e trotorel os outros 
dois no dwdo lugar. Uma vez que se observa 
que as idhias simples existem unidas juntas em 
v6rias combina~bes, o espirito tem o poder de 
considerar diversas delas unidas juntas como 
uma unica idbia; e isso acontece n6o so enquanto 
sst6o unidas nos objetos externos, mas tambbm 
enquanto o proprio espirito as uniu. Rs idbias as- 
sim compostas de v6rias idbias simples colocadas 
juntas, eu as chamo de complexos: tais s6o a bele- 
za, a gratiddo, um homem, um exbrcito, o universo; 
as quais, embora sejam compostas de v6rias idhias 
s~mples ou de ~dbias complexas por sua vez forma- 
das por idhias simples, s80 todavia consideradas, 
quando o espir~to o quiser, cada uma por si, como 
urna colsa inteira e des~gnada com um so nome. 

Nesta faculdade de repetir e conjugar as 
proprias 1d61as entre si, o espirito tem grande 
poder de variar e mult~plicar os objetos da seus 
pensamentos, muito albm daquilo que Ihe foi 
fornecido pela sensa~do ou pela reflexdo; mas 
tudo se limita, porbm, ds iddias simples que 
ele recebeu daquelas duos fontes, qua s6o os 
materiais ultimos de coda composi~do sua. Rs 
idb~as simples prov&m, com efe~to, todas das 
proprias coisas, e destas o espirito nbo pode 
ter mas ou diferentes do que as que Ihe foram 
sugeridas. N6o pode hover outras ~ddias das 
qualidades sensive~s, exceto aquelas que Ihe 
v&m do exterior med~ante os sent~dos, nem 
quaisquer idhias de outro espbcie de operagdes 
de uma substdncia pensante, exceto aquelas 
que encontra em si proprio. Mas, uma vez obti- 
das as ~ddias simples, ele ndo est6 reduz~do d 
simples observagdo e dqdo que Ihe b oferecido 
a partir do exterior; pode, com seu proprio poder, 
colocar juntas as iddias que tem e assim formar 
novas idbias complexas, que jamais hav~a rece- 
bldo assim unidas. 

b. Modos, subst6ncias, rela@es 

De qualquer modo que sejam compostas 
ou decompostas, por mais infinito que seja seu 
numero e sem lim~tes sua var~edade, que ocupa 
e empenha os pensamentos dos homens, crelo 
que as i d6m complexos possom, todav~a, ser 
agrupadas nestes tr$s setores: 

1 . modos; 
2. substdncios; 

€m prlmelro lugar, chamo de modos as 
idbias complexas qua, embora compostas, n6o 
cont&m em si a suposi~ao de subsistir por s ~ ,  
mas s8o consideradas como depend&ncias ou 
afec@es das subst6ncias: tais s6o as idbias 
designadas pelas palavras tri6ngul0, gratiddo, 
homicidio etc. E peso desculpa se nisso uso a 
palavra "modo" em um sentido um tanto diver- 
so de seu significado ordin6rio; h, com efeito, 
inevit6vel nos discursos que diferem das no~bes 
comumente recebidas ou cunhar novas palavras 
ou fazer uso das palavras velhas em sentdo 
novo. No caso presente, este ultimo caso b 
talvez o mais aceit6vel dos dois. 

De modos, h6 duos espbcies que merecem 
uma considera@o 6 parte. 

Prime~ro, alguns s6o simples varia~bes ou 
combina$6ss diversas da mesma idhia simples, 
sem a mistura de outras idbias: como uma duzia 
ou urna vintena, as qua~s n6o s6o mais que as 
idbias deoutras unidades dist~ntas adicionadas, e 
estas eu chamo de modos s~mples, enquanto es- 
tdo contidos nos limites de uma so ldbia simples. 

Segundo, h6 outros compostos de idbias 
simples de v6rias espbcies, colocadas juntas 
para formar uma idhia complexa: por exemplo. 
a beleza, que consiste de certa composigdo de 
core de figura que causa prazer a quem a olha; 
o furto, que 6 a muta@o clandestina na posse 
de uma colsa qualquer, sem o consentimento 
do proprietbrio, e contdm, como d evidente, 
umo combinagdo de v6rias idhias de espdc~es 
diversas. Chamo a estes de modos mistos. 

Em segundo lugar, as idbias de substdncias 
sdo combinagdes de idhias simples dos quals 
se assume que representem coisas porticulor~s 
distintas que subsistem por si, e das quais a 
iddia presum~da ou confusa de substdnc~a, sejo 
qua1 for, d sempre a primeira e a mas ~mportan- 
te. Rss~m [ . . . I  a combina@o das idhas de certa 
espdc~e de f~gura com os poderes do movlmento, 
do pensamento e do racioc~nar, unidas d subs- 
tdnc~a, forma a 1d61o comum do homern. Ora, 
hd duos espbc~es de idbias tambdm dos subs- 
tdnc~as; uma, de substdncias singulor~s como 
existem separadamente, como de um homem 
ou de uma ovelha: a outra de diversas destas 
postas junto, como um exbrcito de homens ou 
um rebanho de ovelhas. E estas iddias coletivcls 
de diversas substdncias colocadas juntas sdo, 
coda uma por SI, idb~as singutares como as de 
um homem ou de uma un~dade. 

Em terceiro lugar, a ult~ma espdc~e de 
~dbias complexas h a que chamamos de relaqbo, 
que consiste em considerar e confrontar uma 
1d61a com outra. 

J locke, 
3. reloqdes. Ensolo sobre o intelacto humono. 



George Berkeley nasceu em Kilkenny, na Irlanda, em 1685. Estudou mate- 
matica, filosofia, logica e os classicos no Trinity College de Dublin, onde se tornou 
doutor em 1707. Em Dublin publicou, em 1709, o Ensaio para uma nova teoria da 
visa"o, e em 171 0 o Tratado sobre os principios do conhecimento 
humano; no mesmo ano tornou-se padre anglicano e professor TraPs, 
adjunto de grego no Trinity College. b~ograficos 

Em 1713 foi para Londres, onde publicou os Trks dialogos + ' 
entre Hylas e Philonous e conheceu Swift. Entre 1714 e 1720 viajou 
pela Europa. Voltando a Londres, em 1721 doutorou-se em teologia e foi nomeado 
decano da catedral de Derry. Convencido de que a Europa ja estava condenada a 
uma inevitavel decadhcia moral, apresentou no parlamento um projeto para a 
fundac;%o de um colegio universitario na America para educar os jovens indigenas 
americanos; zarpou em 1728 para a America, com a certeza de ter persuadido a 
todos da bondade de seu projeto, e passou tr@s anos no Rhode Island, onde com- 
p6s o Alcifrao (publicado depois em Londres em 1732); mas em 1731, vendo que 
os subsidios do govern0 n%o chegavam, voltou para a Inglaterra. 

Em 1734 foi nomeado bispo da pequena diocese de Cloyne, na Irlanda, onde 
permaneceu ate poucos meses antes da morte, ocorrida em 1753. 

1 O projeto para a fundaC&o 

de uw ~ o l & ~ i o  u n i ~ e r ~ i t ~ r i o  

M a  f\m&rica 

George Berkeley k um pensador de gran- 
de destaque na primeira metade do Setecen- 
tos. Empenhado em um projeto apologe'tico 
contra o materialismo, o ateismo e os livres- 
pensadores, Berkeley desenvolve uma teoria 
do conhecimento nominalista e fenomenista, 
rica em engenhosas argumentaqijes e em in- 
tuiq6es que, depois dele, iriam continuar preo- 
cupando ou, de qualquer modo, interessan- 
do a muitos filosofos durante longo tempo. 

George Berkeley, irland?~, nasceu em 
Kilkenny em marqo de 1685, primoghito 

de seis filhos. Educado em Dysert Castle, nas 
proximidades de Thomastown, aos onze anos 
de idade ingressou no coligio de Kilkenny e 
aos quinze ja era aluno do Trinity College de 
Dublin, onde estudou matemitica, filosofia, 
logica e os clissicos. Tornando-se fellow, ou 
seja, doutor, no College em 1707, nesse ano 
e no seguinte escreveu uma skrie de anota- 
q6es (0s Comentarios filosoficos) que, como 
veremos, contem os traqos fundamentais do 
seu projeto filosdfico. Em 1709, publicou 
em Dublin o Ensaio por uma nova teoria da 
visdo; no ano seguinte, quando tinha apenas 
vinte e cinco anos, publicou o Tratado sobre 
os principios do conhecimento humano. 

Em 1710 tornou-se pastor anglicano e 
professor adjunto de grego no Trinity Col- 
lege de Dublin. Em 1713, mudou-se para 
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Londres, onde publicou os Trgs dialogos 
entre Hylas e Philonous. Nesse trabalho, 
verdadeira obra-prima da literatura em lin- 
gua inglesa, retornam as teses do Tratado. 
E Philonous, o imaterialista, defende pre- 
cisamente a teoria do imaterialismo contra 
Hylas, defensor da realidade da matiria: 
"Eu - diz Philonous - niio sou da opiniiio de 
transformar as coisas em idCias, mas muito 
mais as idCias em coisas, enquanto tom0 
pelas proprias coisas reais aqueles objetos 
imediatos de percepqiio que, segundo vos, 
siio apenas apargncias das coisas" . 

Em Londres, Berkeley conheceu J. 
Swift, tambCm irlandis, que o apresentou B 
corte e o fez conhecer o conde de Peterbo- 
rough. Na qualidade de capeliio, Berkeley 
acompanhou o conde em uma viagem que, 
em 1714, o levou a Paris, Li5o e depois a 
Italia, at6 Livorno. Em 1716, Berkeley em- 
preendeu uma segunda e longa viagem, que 
se encerrou em 1720. Nessa viagem, em que 
acompanhava George Ashe, filho deficiente 
do bispo de Clogher, visitou novamente Pa- 
ris, esteve em Turim, deteve-se em Nipoles 
e depois rqalizou uma excursiio pela Puglia; 
ficou em Ischia por quatro meses, passou 
um inverno inteiro na Sicilia e, em 1718, 
foi para Roma. 

Nesse periodo, escreve em latim o De 
motu, contra a interpretaqiio substancialista 
da teoria de Newton. E a ocasiiio para a 
elaboraqiio dessa obra foi a participaqiio 
em um concurso promovido pela Academia 
da Franqa. 

No  outono de 1720 retornou a Lon- 
dres. Doutorou-se em teologia em 1721 
e, depois de ter ensinado teologia, grego e 
hebraico no Trinity College de Dublin, foi 
nomeado decano da catedral de Derry. 

Nesse periodo, ele concebeu o projeto 
de fundar um coligio nas ilhas Bermudas, 
corn o objetivo de evangelizar os "selva- 
gens" da AmCrica. Sua idCia era a de que a 
Europa ja estava condenada a uma inevit5vel 
decadincia moral. Assim, a civilizaqiio e a 
religiiio so iriam sobreviver se as pessoas es- 
tivessem em condiqoes de leva-las aos povos 
jovens. Como Esther Vanhomrigh (chamada 
"Vanessa", mulher amada por Swift) lhe 
deixasse metade de seus bens, Berkeley, per- 
suadido de que havia convencido a todos da 
validade do seu projeto, partiu da Inglaterra 
para a AmCrica em 1728. Ficou trgs anos em 
Rhode Island, a espera dos subsidies que 
Ihe haviam sido prometidos. Mas estes niio 
chegaram, e assim em 1731 ele voltou a In- 

glaterra. Como recorda Bertrand Russell, C 
ele o autor do conhecido verso: "0 caminho 
do ImpQio comeqa do Ocidente". Foi por 
causa desse verso que a cidade de Berkeley, 
na California, tomou o seu nome. Nos tris 
anos que transcorreu em Rhode Island, onde 
comprou uma fazenda e construiu uma casa, 
Berkeley escreveu o Alcifrone, publicado em 
Londres em 1732. 

Em 1734, Berkeley foi nomeado bispo 
da pequena diocese de Cloyne, na Irlanda. 
Dedicado ii realizaqiio de obras filantropicas 
e morais, permaneceu em Cloyne at6 poucos 
meses antes de sua morte, ocorrida em 1753. 
Uma epidemia que grassou entre 1739 e 
1740 constituiu a oportunidade para que o 
bispo Berkeley escrevesse e publicasse, em 
1744, a Siris, se'rie de reflex6es e pesquisas 
filosoficas sobre as virtudes da agua de al- 
catriio, e diversos outros assuntos ligados 
entre si e surgidos uns dos outros. 

Durante o verso de 1752, Berkeley trans- 
feriu-se para Oxford, onde morreu poucos 
meses depois, em 14 de janeiro de 1753. 
Em 1871, foi publicado, postumo, o relato 
de sua viagem Itilia, intitulado Diario nu 
Italia. 
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No Tratado sobre os principios d o  conhecimento humano, Berkeley quer 
extirpar o err0 da imagem substancial-materialista d o  universo, tornada quase 
inatacavel pela ciencia moderna e sobretudo pela de Newton. Em 
sua opiniao, as causas desse err0 sao as duas crensas n o  valor das Todas as ideias 
ideias abstratas e na existgncia das qualidades primarias. sao sensaqdes 

Ora, como Locke, tambem Berkeley sustenta que o conheci- singu1ares 
mento humano e conhecimento de ideias, e nao de fatos; segundo - g 1-2 

Berkeley, porem, todas as ideias sdo nada mais que sensagbes, e 
toda ideia e apenas uma sensagdo singular: as que chamamos "coisas" emergem 
da combina@o constante o u  da coexistencia habitual de algumas dessas ideias. 

Por conseguinte, na"o existem ideias abstratas; nao existe, por exemplo, a 
ideia de "homem": o "homem" e apenas urna palavra, enquanto nossas sensasbes 
- nossas ideias - se referem sempre e apenas a u m  homem particular. 

Existem certamente ideias gerais, as quais sao porem ideias 
particulares usadas para representar outras ideias afins a elas; as 0 nominalismo 
ideias abstratas sao portanto ilusdes perigosas, porque induzem de Berkeley 

a criar substdncias independentes de nossas sensa~bes. - g 3-5 
Nisso consiste o nominalismo de Berkeley, para o qua1 existe 

apenas aquilo que e enquanto e percebido; e, urna vez que per- 
cebemos apenas nossas ideias ou  sensa~bes, e inuti l  falar de coisas que estariam 
alem de nossas percepsdes. 

Igualmente e r r h e a  e perigosa e a distinsao entre qualidades primarias e 
qualidades secundarias, porque a ela esta ligada a ideia de urna materia distinta 
e existente independentemente d o  espirito que a percebe. Esta 
ideia deve ser combatida tambem porque esta na base d o  mate- A critica 
rialismo e d o  ateismo, dado que, urna vez admitida a existencia do materialismo 
da materia, a conseqiiencia e reconhecCla como infinita, imutavel - § 6-7 
e eterna. Assim desmorona e se revela inteiramente privada de 
sentido tambem a ideia de substrincia material, isto e, a ideia da materia como 
substratum, que sustentaria seu "acidente" da extensao. 

Alem da inf inita variedade de ideias, ou  de objetos d o  co- 
nhecimento, ha o percipiente: a "mente", a "alma", o "eu", que A exist6ncia 

de urna "coisa" e algo de inteiramente diverso de todas as ideias e n o  qua1 elas 
existem, isto e, s i o  percebidas. E urna vez que a combinasio das em ,,, ,,, 
ideias da lugar aquilo que chamamos "coisas", Berkeley enuncia percebida 
o principio fundamental de seu filosofar: esse est percipi: o ser , g 8-70 
das coisas e ser percebidas, a existencia de urna coisa consiste 
exclusivamente em seu ser percebida pelo sujeito. 

1 flosso conhec imen to  conhecida de Berkeley, cuja primeira parte 
k conhec imen to  de id;iias -no fim das contas, a unica a ser publicada 

- traz o seguinte titulo: "Primeira parte, 
e M&O d e  fatos na qua1 indaga-se das causas principais de 

erro e dificuldade nas cihcias e tambem as 
Em 1710 sai o Tratado sobre 0s princi- bases do ceticismo, do ateismo e da irreli- 

pios do conhecimento humano, a obra mais giosidade". 
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Pois bem, o err0 fundamental que 
Berkeley pretende erradicar dos fundamen- 
tos C precisamente aquela imagem substan- 
cialista-materialista do universo tornada 
quase inatacavel pela cicncia moderna, 
sobretudo pela cihcia newtoniana. 

Na opiniiio de Berkeley, as causas pri- 
meiras desse err0 estiio: 

a )  na crenga no valor das ide'ias abs- 
tratas; 

6 )  na crenga - ligada h primeira - de 
que, como contrapartida hs qualidades se- 
cundarias, existem qualidades primarias. 

Para simplificar, podemos dizer que os 
alvos visados por Berkeley em seu Tratado 
sobre os principios do  conhecimento huma- 
n o  siio Newton e Locke, isto 6, o universo 
newtoniano, feito de substincia material 
independente da mente, e a psicologia lo- 
ckiana, que, por exemplo, admite que boa 
parte de nosso conhecimento C constituida 
de idiias abstratas. 

Todavia, para compreender bem estas 
duas complexas questiies, devemos entender 
qual C a origem e o objeto de nosso conhe- 
cimento. 

Juntamente com Locke, Berkeley sus- 
tenta que nosso conhecimento C conheci- 
mento de ide'ias e niio de fatos. Portanto, os 
objetos de nosso conhecimento siio ide'ias. 

2 A s  idkias derivam 

apenas das sensaqSes 

Mas de onde provtm essas idkias? Res- 
ponde Berkeley: "Da vista obtenho as idCias 
da luz e das cores, com seus varios graus e 
suas diferenqas. Com o tat0 percebo o duro 
e o macio, o quente e o frio, o movimento e 
a resisthcia etc., tudo isso em quantidade e 
grau maior ou menor. 0 olfato me fornece 
os odores; o gosto me da os sabores; o ou- 
vido transmite a mente os sons, em toda sua 
variedade de tons e combinagiies". 

As idCias, portanto, siio sensag6es. Elas 
provim dos sentidos. 

E 6 por causa da combinaqiio constan- 
te ou da habitual coexisthcia dessas idCias 
que emerge aquilo que nos chamamos de 
coisas ou objetos: "Como se v6 que algu- 
mas dessas sensaqiies se apresentam juntas, 
elas siio apontadas com um so nome e, 
por conseguinte, consideradas como urna 
coisa so. Assim, por exemplo, observando 

Conhecimento humano. 0 co- 
nhecimento humano para Berkeley 
resulta de duas "coisas" totalmente 
distintas e heterogheas: os espiritos, 
que siio substi3ncias ativas, indivisi- 
veis, incorruptiveis, e as ideias, que 
siio paixdes inertes, transitorias, pere- 
civeis, isto e, entidades dependentes 
das substancias espirituais. 0 espirito 
e propriamente o sujeito que percebe 
as ideias, as quais "nao podem existir 
a n%o ser em urna mente que as per- 
cebe"; ora, para Berkeley todas as 
ideias nada mais sdo que sensa~6es, e 
nossos sentidos nos informam apenas 
das sensaqdes, mas de mod0 nenhum 
da existhcia de coisas fora da mente: 
portanto, n%o existe nada fora da- 
quilo que B percebido pelo espirito, 
e o esse ("ser") do que chamamos 
"coisas" e simplesmente um percipi 
("ser percebidas"). 

que certa cor se faz acompanhar por certo 
sabor, certo odor, certa forma e certa con- 
sisthcia, todas essas sensagiies siio consi- 
deradas como urna coisa so e distinta das 
outras, indicada com o nome de 'maqii'; ao 
passo que outras coleg6es de idCias cons- 
tituem urna pedra, urna arvore, um livro 
e semelhantes coisas sensiveis, que, sendo 
agradiiveis ou desagradiveis, excitam em 
nos os sentimentos de amor, de 6di0, de 
alegria, de ira etc." 

Todas as idtias, portanto, derivam das 
sensaqdes, e os "objetos" ou "coisas" siio 
apenas coleg6es ou combinag6es formadas 
por sensag6es. 

3 P o r  qMe 60 e ~ i s t e m  

idkias abstratas 

Na opiniiio de Berkeley, niio existem 
ide'ias abstratas, corno, por exemplo, a idCia 
abstrata de homem,  de extensiio, de cor 
etc. Em suma, Berkeley contesta a teoria 
segundo a qual a mente humana teria a 
capacidade de abstraqiio e nega o valor das 
ideias abstratas. 

Toda idiia, com efeito, i apenas urna 
sensaqiio singular. Nos niio percebemos o 
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"homem", mas este homem; nos niio temos 
a sensaqiio da "cor", mas desta cor, que tem 
esta tonalidade; e, da mesma forma, nos niio 
ouvimos o som, mas este som. 

E toda sensaqiio, precisamente, C singu- 
lar e niio abstrata. Eu niio posso ter a idCia 
de triiingulo se niio penso simultaneamente 
em um triiingulo escaleno, em um triingulo 
isoscele ou em um triiingulo eqiiilatero. E o 
"homem" C apenas urna palavra: nossas sen- 
saqdes, imaginaqdes ou recordaqdes - isto 
6, nossas idCias - dizem respeito sempre a 
um homem particular. 

Concluindo, as idCias abstratas siio 
ilusoes. E ilus6es perigosas, ja que induzem 
a ontologizar, ou seja, a "criar" substiincias 
ou substratos para alCm de nossas sensaqdes. 
Impelem-nos a conceber mundos fantasti- 
cos de essincias ("0 homem", "a cor", "0s 
corpos materiais" etc.), que presumimos 
serem reais. 

4 0 nominalismo de Berkeley 

Esta C, portanto, urna forma de nomi- 
na l i sm~ bastante acentuada. 

Em suma: nos conhecemos somente 
idiias; estas coincidem com as impressdes 
dos sentidos; as impressdes dos sentidos 
siio sempre singulares, ou seja, concretas 
e individuais; conseqiientemente, a teoria 
lockiana da abstraqiio esta equivocada; e 
trata-se de um err0 grave, pois gera a ilusiio 
de que existem substiincias, esshcias ou, 
de todo modo, coisas para alCm das nossas 
percepqdes, como substratos delas. 

Na realidade, as idCias abstratas s i o  
ilusoes; toda idCia C particular. 

E so quando tomamos urna idCia par- 
ticular e a usamos para representar todas 
aquelas idCias que a ela se assemelham t 
que, entiio, chamamos tal idkia particular 
de geral. Mas urna idCia geral niio C de 
mod0 algum urna idCia abstrata, isto 6, urna 
idCia que deveria prescindir de cada urna e 
de todas as caracteristicas perceptiveis por 
nossos sentidos. 

Nos niio conhecemos o "homem", 
mas apenas este ou aquele homem; niio 
conhecemos a "extensiio", mas sempre esta 
ou aquela coisa extensa; niio conhecemos 
a "casa", mas sempre esta ou aquela casa 
e assim por diante. A realidade C que, de 
quando em vez, n6s temos sensaq6es dis- 
tintas, concretas e individuais, que, apre- 

sentando-se constantemente juntas, fazem 
emergir a ideia de casa, de homem, de rio 
ou de extensiio. 

5 , Conseq&&cias 
L'ra~ 

do nominalismo de Berkeley 

As idCias abstratas, portanto, devem 
ser rejeitadas porque alimentam a crenqa em 
subst2ncias existentes independentemente de 
nossas sensaqdes e que constituiriam suas 
causas. Ai esti a raziio daquela "estranha- 
mente difundida opiniiio" de que "as casas, 
as montanhas, os rios, em suma, todos os 
objetos sensiveis d m  urna existincia, real ou 
natural, distinta do fato de serem percebidos 
pel0 intelecto", enquanto, na realidade, cada 
urna destas coisas existe apenas enquanto e' 
percebida. 

Admitindo que todo o nosso conhe- 
cimento consiste de sensaqoes, torna-se 
evidente que o critkrio para dizer se urna 
coisa existe C que ela seja percebida. Niio ha 
percepqiio a partir do nada. Nos s6 perce- 
bemos nossas idCias ou sensaq6es. Portanto, 
6 V ~ O  falar de copias materiais que estiio 
alCm de nossas percepq6es. Como tambim 
i viio falar de substiincias niio perceptiveis 
expressas por ide'ias abstratas, substiincias 
que constituiriam o substratum das nossas 
sensaq6es. Nosso conhecimento C feito de 
sensaqoes; a mente percebe sensaqoes e as 
combina. 

Niio vai alCm delas, nem pode ir. 

6 & falsa a distinF&o 
entre qualidades prim6rias 
e qualidades secund6vias 

Se as idiias abstratas siio errheas e pe- 
rigosas, niio menos errBnea e perigosa C a 
distinqiio entre qualidades primarias e qua- 
lidades secundarias. Diz Berkeley: "Com as 
primeiras, (alguns) indicam a extensiio, a 
forma, o movimento, a quietude, a solidez 
ou impenetrabilidade e o numero; com as 
segundas, denotam todas as outras quali- 
dades sensiveis, como as cores, os sons, os 
sabores etc." 

Pois bem, aqueles que afirmam tal 
distinqiio a entendem no sentido de que as 



120 Segunda parte - t lobbes ,  Lucke, Bevkeley e Hume 

idiias que temos das qualidades secundarias 
(cores, sabores, sons etc.) n3o s3o idiias de 
coisas externas a nossa mente, enquanto 
dizem que "as nossas idiias das qualida- 
des primarias s3o exemplares ou modelos 
de coisas que existem fora da mente, em 
uma substincia privada de pensamento 
que se chama 'matiria' ". Por conseguinte, 
comenta Berkeley, "por 'matiria' devemos 
entender uma substincia inerte e privada de 
sentido, na qua1 subsistiram atualmente a 
extensgo, a forma, o movimento etc.". 

Como se v t ,  portanto, 5 distinqiio 
entre qualidades secundirias e primarias 
esta ligada a idiia de matiria distinta e 
existente independentemente do  espirito 
que a percebe. 

Todavia, na opiniiio de Berkeley, a 
existtncia de materia independente da mente 
constitui a base do materialism0 e do ateis- 
mo, ja que, admitida a existtncia da mattria, 
nHo i nada dificil reconhect-la - contraria- 
mente ao  que pensavam Descartes, Newton 
e aqueles que neles se baseavam - como 
infinita, imutavel e eterna. De mod0 que 
i exatamente na negaqso da existtncia da 
matiria independente do espirito que deve 
insistir uma apologitica nova, combativa e 
adequada aos novos tempos. E 6 precisa- 
mente isso que faz Berkeley. 

rial', veremos que eles reconhecem que n5o 
podem vincular a esses sons nenhum outro 
significado sen30 o da idtia de ser em geral, 
juntamente com a noq3o relativa de que esse 
ser sustenta acidentes". 

Entretanto, contra-ataca Berkeley, "a 
idiia geral de ser parece-me mais abstrata 
e incompreensivel do que qualquer outra. 
Quanto ao fato de ele sustentar acidentes, 
como acabamos de observar, n3o se pode en- 
tender isso no sentido comumente atribuido 
a essa palavra; deve-se portanto entendt-lo 
em algum outro sentido, que eles nHo expli- 
cam qua1 seja. Desse modo, examinando as 
duas partes ou ramos que constituem o sig- 
nificado das palavras 'substincia material', 
estou convencido de que n30 ha nenhum 
significado distinto relacionado com elas". 

E mais: "Por que devemos nos preo- 
cupar ainda em discutir esse substratum ou 
sustentaculo material da forma, do movi- 
mento etc.? Sera que isso nHo implica que 
forma e movimento teriam uma existtncia 
fora da mente? E n3o seri essa uma contra- 
diqso imediata totalmente inconcebivel?" 

NHo ha, portanto, distinq3o entre qua- 
lidades secundarias e primirias. Tanto umas 
como outras est3o na mente. E a express50 
"substincia material" i simplesmente pri- 
vada de sentido. 

7 C v i t i c a  da idkia 8 f\ exist&cia das idkias 
de "s~bst8n~ia matelrial" 

Caindo a distinqiio entre qualidades 
primarias e secundirias, tambim cai por 
terra a idiia de substiincia material. 

Como observa Berkeley, dizem que a 
extensiio i um mod0 ou um acidente da 
matiria, e que a matiria 6 o substratum que 
o sustenta. 

Mas o que significari dizer que a ma- 
tiria "sustenta" seus "acidentes"? 

Responde Berkeley: "E evidente que, 
nesse caso, a palavra 'sustentar' n3o pode 
ser entendida em seu sentido usual ou lite- 
ral, como quando dizemos que as colunas 
sustentam um predio. Mas, entso, em que 
sentido devemos entendt-la? No que me diz 
respeito, niio consigo encontrar um signifi- 
cad0 que Ihe possa ser aplicado". 

Com efeito, "se examinarmos aquilo 
que os filosofos mais escrupulosos declaram 
eles proprios entender por 'substiincia mate- 

Portanto: os objetos de nosso conhe- 
cimento s3o as idiias; estas se reduzem a 
sensaqoes; as combinaq6es constantes de 
idCias s3o as coisas. Mas as idiias e suas 
combinaq6es constantes estgo apenas na 
mente; as sensaq6es s5o sempre concretas e 
individuais, e por isso as idCias abstratas s io  
somente ilusio. A distinq3o entre qualidades 
primirias e secundirias i apenas err0 peri- 
goso; e a express50 "substincia material" e 
contraditoria ou n3o significa absolutamente 
nada. SHo esses os resultados a que Berkeley 
nos conduziu at6 agora. 

Mas ele ngo para nisso. Com efeito, 
"alim dessa variedade infinita de idtias 
ou de objetos do conhecimento, ha ainda 
algo que conhece ou percebe essas ide'ias, 
exercendo sobre elas diversos atos, como 
o querer, o imaginar, o recordar etc. Esse 
ser que ~ercebe  e age i aquilo a que chamo 
'mente', 'espirito', 'alma', 'eu'. Com essas 
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palavras, eu niio estou indicando nenhuma 
idCia minha, mas urna coisa diferente de to- 
das as minhas idiias e na qual elas existem, 
ou seja, pela qual elas S ~ O  percebidas, o que 
significa a mesma coisa, pois a existBncia de 
uma ide'ia consiste e m  ser percebida". 

9 hn6I ise semGntica 

do termo "ser" 

e reduc6o deste 

ao "ser rercebido" 

E assim chegamos ao grande princi- 
pio, segundo o qual o esse das coisas i um 
percipi. 

A prova que ele apresenta para urna tese 
de tiio grande peso consiste em outra anhlise 
semintica, em torno da palavra "existir", 
quando aplicada a objetos sensiveis. 

Eis as precisas palavras de Berkeley: 
"Digo que a mesa sobre a qual escrevo 
existe, isto i, que a vejo e a toco. E se ela 
estivesse fora de meu escritorio, diria que 
existe, entendendo dizer que poderia per- 
cebi-la se estivesse no meu escritorio ou 
entiio que ha algum outro espirito que a 
percebe atualmente. Havia um odor, isto 
6, era sentido; havia um som, isto 6, era 
ouvido; havia urna cor ou urna forma, isto 
6, era percebida com a vista ou com o tat0 
- eis tudo o que posso entender com ex- 

pressoes desse ginero. Porque, para mim, C 
inteiramente incompreensivel aquilo que se 
diz da existencia absoluta de coisas que n i o  
pensam, sem qualquer referCncia ao fato de 
que s i o  percebidas. 0 esse das coisas i um 
percipi. E niio 6 possivel que elas possam ter 
urna existincia qualquer fora das mentes ou 
das coisas pensantes que as percebem". 

Toda coisa que existe, 

existe arenas em uma mente: 

sem eIa n60 possui 

nenL\uma subsistihcia 

Nos  so podemos dizer que urna coisa 
existe porque a percebemos: sua existincia 
consiste e se reduz ao seu ser percebida. 

Esta, sentencia Berkeley, i urna ver- 
dade imediata e 6bvia: "[ ...I toda a ordem 
dos cCus e todas as coisas que enchem a 
terra, em suma, todos aqueles corpos que 
formam a enorme base do universo niio t2m 
nenhuma exis thcia sem uma mente, pois 
o seu esse consiste em serem percebidos 
ou conhecidos. Por conseguinte, enquanto 
niio siio percebidos atualmente por mim, 
ou seja, enquanto niio existem na minha 
mente nem na de qualquer outro espirito 
criado. eles de fato n i o  existem. ou. caso , , 

contrario, existem na mente de algum Es- 
pirito Eterno". FE 
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N e as  leis da m a t u r e r a "  

o espirito Aquilo que nao pode ser representado por nenhuma ideia 
hurnano e o espirito humano, o qual, enquanto percebe ideias, e intelecto, 
e intelecto ao passo que, enquanto produz ideias, e vontade. Ora, as ideias 
e vontade percebidas atualmente, que d o  particularmente fortes, vivazes, 
--g 7-2 ordenadas e coerentes, n%o d o  criasdes da vontade humana: elas 

sao produzidas por outra vontade, isto e, por outro espirito, e 
precisamente por um Autor sapiente e benevolo. 

As "leis Em ultima analise, portanto, e Deus a razao que explica 
denatureza" a estabilidade, a ordem e a coer@ncia das ideias, e Deus quem - 5 3 suscita em nos as ideias segundo regras fixas que sao chamadas 

leis de natureza. 0 funcionamento coerente e uniforme de nos- 
sas ideias, dirigido a conserva@o de nossa vida, revela a bondade e a sabedoria 
de Deus. 

A nega~ao 0 mundo de Berkeley quer ser o mundo de sempre, o 
da rnateria mundo que experimentamos e no qua1 nos toca viver todos os 
-34 dias. 0 que ele nega e unicamente o que os filosofos chamam 

de "materia" ou "substdncia corporea". Mas, deixando de lado 
a materia, a humanidade nao sofre nenhum dano, e os homens n%o perceberao 
de fato aquilo que e negado. A negaqao da materia e necessaria a fim de que o 
ateu nao possa mais justificar e sustentar sua posi@o. 

1 0 intelecto ~ M M ? ~ M O  

COMO realidade espirit~al 

Com a eliminaqiio da mate'ria e a reafir- 
masiio da existtncia do espirito ou alma do 
homem, a realizaqiio do projeto apologitico 
de Berkeley j i  se encontra encaminhada, mas 
ainda niio esta concluida. 

Ainda falta a presenqa de Deus no 
mundo de Berkeley. 

E eis entiio como Berkeley completa o 
seu projeto. 

Existe o espirito humano e "um espirito 
i um ser simples, indivisivel e ativo: enquan- 
to ele percebe idiias, chama-se 'intelecto'; 
enquanto produz idiias ou opera de outro 
mod0 sobre elas, chama-se 'vontade' ". En- 
tretanto, observa Berkeley, "at6 onde posso 
ver, as palavras 'vontade', 'intelecto', 'men- 
te', 'alma', ou 'espirito' niio indicam idiias 
diferentes, alias, niio indicam propriamente 
nenhuma idiia: ao contrario, indicam algo 
que e' muito diferente das ide'ias e que niio 
pode ser semelhante a nenhuma ide'ia nem 

ser representado por nenhuma ide'ia, porque 
e' u m  agente". 

Existe, portanto, o espirito, isto 6, a 
mente. E os objetos do conhecimento, ou 
seja, as ide'ias, estiio na mente. 

Chegando a esse ponto, Berkeley n5o 
podia evitar uma grande dificuldade: se to- 
das as idiias estiio na mente e se o mundo 
externo B mente (mundo no qual se poderia 
controlar a validade dessas idiias) i somente 
uma ilusio, como sera possivel distinguir 
entre as id6ias que dependem de nossa ima- 
ginaqiio e aquelas que, ao contrario, niio 
podem ser suscitadas nem modificadas a 
vontade? 

2 &xist&cia de Deus 

COMO c~iadov das idkias 

Pois bem, aqui Berkeley desencadeia 
a sua engenhosidade, transformando uma 
dificuldade do seu projeto em um ponto 
forte. 
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Na realidade, diz ele, "qualquer que 
seja o poder que tenho sobre meus pro- 
prios pensamentos, consider0 que as idCias 
percebidas atualmente pelos sentidos niio 
dependem no mesmo mod0 de minha von- 
tade. Quando abro os olhos em plena luz 
do dia, niio posso escolher entre ver ou niio 
ver, nem determinar que objetos devem se 
apresentar precisamente h minha vista. E o 
mesmo ocorre com a audigiio e os outros 
sentidos: as idCias neles impressas niio siio 
criagdes da minha vontade. Assim, ha algu- 
ma outra vontade, ou seja, outro espirito, 
que as produz". 

As idiias percebidas atualmente pelos 
meus sentidos niio dependem de minha 
vontade. Portanto, elas siio produzidas por 
outra vontade. 

Mas isso niio basta. 
Com efeito, "as idCias dos sentidos S ~ O  

mais fortes, mais vivas e mais distintas do 
que as idCias da imaginagiio; ademais, elas 
tEm estabilidade, ordem, coerbncia. Niio 
siio suscitadas por acaso, como ocorre fre- 
qiientemente com as causadas pela vontade 
humana, mas sim mediante process0 regular, 
ou seja, em uma sirie ordenada". 

Pois bem, de onde provEm essa esta- 
bilidade, essa ordem e essa coerincia de 
idiias niio suscitadas por acaso? Qua1 C a 
sua raziio? 

3 As leis da nat~reza 

sGo as regras fixas 

COW A S  ~ M A ~ S  D ~ U S  
produz em n6s as idkias 

A essas interrogagdes, cruciais para seu 
sistema filosofico, Berkeley responde que "a 
admiravel conex50 dessa [sirie ordenada de 
idiias] demonstra por si so a sabedoria e a 
benevolhcia de seu Autor. E as regras fixas, 
os mitodos segundo os quais a Mente da 
qual dependemos suscita em nos as ideias 
dos sentidos, siio chamadas 'leis da nature- 
za'. E nos as captamos por meio da experiin- 
cia, que nos ensina que estas ou aquelas 
idiias siio acompanhadas por estas ou aque- 
las outras, no curso ordinirio das coisas". 

Portanto, C Deus a raziio que explica 
a estabilidade, a ordem e a coer&cia das 
ideias; C Deus quem suscita em nos as idCias, 
segundo regras fixas. E "isso nos da certa 
capacidade de previsiio, que nos coloca em 

condiq6es de regular nossas ag6es segundo 
as necessidades da vida. Sem essa capaci- 
dade, estariamos continuamente a beira do 
precipicio: niio poderiamos nunca saber 
como usar alguma coisa de mod0 a nos 
dar ou retirar a minima dor sensorial. Niio 
poderiamos saber que o aliment0 nutre, que 
o sono restaura, que o fogo esquenta, que 
semear no tempo da semeadura C o un~co 
mod0 de colher o cereal no tempo da colhei- 
ta ou, em geral, que estes ou aqueles rneios 
levam a obter estes ou aqueles resultados. 
Nos sabemos tudo isso niio porque descobri- 
mos alguma relagiio necessaria entre nossas 
idCias, mas somente porque observamos 
as leis estabelecidas pela natureza, sem as 
quais ficariamos todos incertos e confusos, 
e um adulto niio saberia comportar-se na 
vida cotidiana melhor do que uma crianga 
recCm-nascida". 

Nossas idCias, portanto, niio estiio ar- 
mazenadas em prateleiras em nossa mente. 
Elas exibem "um funcionamento coerente e 
uniforme", orientado para a conservaqiio da 
vida. Nosso conhecimento C instrumento de 
conservagiio da vida. E tal funcionamento 
coerente e uniforme das idCias, na opiniiio 
de Berkeley, "mostra com toda a evidincia 
a bondade e a sabedoria daquele Espirito 
regente, cuja vontade constitui as leis da 
natureza". E nos, no entanto, ao invCs de 
nos orientarmos em sua diregiio, ficamos 
vagueando em busca de causas segundas. 

4 A vealidade para Berkeley 

permanece C O ~ O  antes, 

mas diversame~te 

Com tudo isso, Berkeley niio pretende 
retirar nada da riqueza, da vivacidade e da 
realidade da natureza: "Tudo aquilo que 
vemos, que tocamos, que ouvimos ou que, 
de algum modo, concebemos e entendemos, 
continua firme como antes; existe uma re- 
rum natura e a distingiio entre realidade e 
quimeras conserva toda a sua forga". 

0 mundo de Berkeley quer ser o mundo 
de sempre, o mundo que experimentamos e 
no qual nos cabe viver todos os dias. 

0 que ele nega C unicamente aquilo 
que "0s filosofos chamam de mattria ou 
substiincia corporea". Mas, cortando-se a 
mattria ou substincia corporea, a humani- 
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dade n i o  sofre danos nem seus sofrimentos 
aumentam. A negaqio da matiria n i o  empo- 
brece a vida, pois os homens nem ao menos 
perceberiio aquilo que C negado. 0 objetivo 
que se alcanqa ao negar a matiria e somente 
o de fazer com que o ateu n i o  podera mais 
justificar e sustentar "sua impiedade". 

Claro, porCm, que tambCm para Berke- 
ley existem as mesas, as casas, as pralas, os 
jardins com as plantas, os rios e as mon- 
tanhas. 0 que, porCm, n i o  existe, em sua 
opiniio, C a substancialidade material deles. 

Bertrand Russell observa que Berkeley 
sustentava que os objetos materiais so exis- 
tem medida que s i o  percebidos. Pode-se 
objetar contra essa idCia que, se isso fosse 
verdadeiro, uma irvore deixaria de existir 
quando ninguim a olhasse. Mas Berkeley 
responde que Deus sempre v2 tudo e que, se 
n i o  houvesse nenhum Deus, aqueles que nos 

chamamos objetos naturais teriam uma vida 
aos pedaqos, "saltando" de repente para a 
existencia quando nos os olhamos. E Russell 
transcreve uma quadrinha com resposta, de 
Ronald Knox, que exp6e a teoria de Berke- 
ley sobre os objetos materiais, corn refinado 
sabor ir6nico-maiEutico: 

Pasmava um dia um mocho: 
"Certo Deus acha bem tolo 
que aquele pinheiro ainda exista 
se n i o  h i  ninguim a vista". 

RESPOSTA: "Muito tolo, meu senhor, 
6 somente o teu estupor. 
Pois nem pensaste que, se 
aquele pinheiro sempre existe, 
C porque o olho eu, 
que te saudo e sou 
Deus." 
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"ESSE EST PERCIPI" 

/ 
i Espirito onipotente, \, 

\ 6 a mente e a vontade 
i 

/ ' \, das quais dependem , 
, 

- - 

1 o espirito humano, 1' '11 as "leis da natureza", 

unica substPncia ou suporte no isto i, a estabilidade, a ordem 
e a coerEncia das qua1 possam existir entes que , 

niio pensam, isto 6, as idiias; 
suas faculdades siio 

I 

A - -- A 

a vontade: \, I o zntelecto: 1 produggo de 1 percepqiio de ~ 
I 1. idtias impressas nos sent~dos no momento atual I 

/ 
- - -  - - - 

r: ---- - - -- 
\ 

I 2. idtias de emoq6es e de atos da mente I 

I 3. idiias formadas com o auxilio da memoria e da imaginagiio I 

i 
Da combinaqiio constante 

ou da coexistEncia habitual de algumas idhas , 
I se produzem ', 

I 

\, as "coisas" i 

que conslstem apenas em seu 
ser-percebidas 

T - 

"ESSE EST PERCIPI": 

EXISTE APENAS AQUILO QUE E ENQUANTO E PERCEBIDO 

Consequencias diretas: 
I )  niio existem as idPias abstratas 
2) niio existem as qualidades primarias dos corpos 
3)  nZo existe a subst2ncia material, e P viio falar da existencia de "coisas" 

1 externas a mente 



0 Os principios 
do conh6cimento humano 

OTratado sobre os pr~ncip~os do conhe- 
clmento humano (1 71 O), que d o obra mars 
conhscldo de Berksley, const~tul no rsal~dode 
opanas a pr~ma~ra ds quotro portes projsto- 
das, com eFato, ele Fornsce como subti'tulo 
Parte I, no qua1 se ~ndagam as prlnclpals 
causas de erro e de d~f~culdades nas c16n- 
clas s tambbm as bases do cetlclsmo, do 
ateismo e da ~rrel~g~os~dade Mas Barkslsy 
jomols publ~cou nem o ssgunclo porte (cujo 
monuscrlto se perdeu), nsm as outras duos 
prsvlstos 

Em todo coso, o Tratado contem a de- 
monstrogdo a prior1 do doutrlno '~motsr~al~sto" 
ds Berkeley 

1. As idIias s60 os objetos 
de nosso conhecimento 

1 . € ev~dente para quem examinar os ob- 
jetos do conhecimento humano, que estes s60: 
ou idbias impressas nos sentidos no momento 
atual; ou idhias percebidas prestando atenq5o 
6s emo<des e aos atos da mente; ou, por flm, 
~dhlas formadas com o auxilio da memoria e 
da imagina~60, reun~ndo, dividindo ou ape- 
nos representando as idbias originariamente 
receb~das nos [dois] modos precedentes. Da 
visdo obtenho as id&~as da luz e das cores, com 
seus vdrios graus e suas diferenps. Com o toto 
percebo o duro e o maclo, o quente e o frio, o 
movimento e a rasist&ncia etc., e tudo isso em 
quant~dade ou grau maior ou menor. 0 olfato me 
fornece os odores; o gosto me d6 os sabores; 
a audi~60 transmite 6 mente os sons em toda 
sua variedads de tom e de combina@es. E, uma 
vez que se v& que algumas destas sensa~des 
se apresentam juntas, s6o assinaladas com um 
so nome e, portanto, consideradas como uma 
so coisa. Rss~m, tendo observado, por exemplo, 
que se acompanha certa cor com certo sabor, 
certo odor, certa forma, certa consist&xia, todas 
estas sensaipes s6o consideradas como uma 
coisa so e d~stinta das outras, indicada com o 
nome de "ma@"; enquanto outras cole@es de 
idhias constituem uma pedra, umo 6rvore, um 

livro e semelhantes coisas sensive~s que, sendo 
agrad6veis ou desacjradbveis, excltnm em nos 
os sentimentos de amor, de odio, de alegria, 
de ira etc. 

2. "Esse est percipi" 

1 . Mas alBm dessa inf~nita variedade 
de idhias, ou de objetos do conhecimento, 
h6 tambbm 0190 que conhece ou percebe as 
idbias, e exerce sobre elas diversos atos como 
o querer, o imaginar, o recordar etc. Este ser 
que percebe e age & aquilo que chamo de 
"mente", "espir~to", "alma", "eu". Com estas 
palavras n60 indico nenhuma ldbia minha, mas 
uma coisa inteiramente diversa de todas as 
minhas idbias e na qua1 elas existem, ou sejn, 
pela qua1 elas s60 percebidas: o que significa 
o mesmo porque a exist&ncia de uma id&ia 
consiste em ser percebida. 

2. Todos reconhecer60 que nem os nos- 
sos pensamentos nam os nossos sentimentos 
nem as idhias formadas pela imagina@o po- 
dem existir sem a mente. Mas, para mim, n6o 
& menos evidente que as v6rias sensa@5es. 
ou seja, as idbias impressas nos sent~dos, 
por mais fundidas e combinadas junto (isto 
6, sejam quais forem os objetos compostos 
por elas), n6o podem existir a n6o ser em 
uma mente que as perceba. Creio que toda 
pessoa pode perceber isso porvia intuitiva, se 
pensa naquilo que significa a palavra "exist~r" 
quando & aplicada a objetos sensiveis. Digo 
que a mesa sobre a qua1 escrevo existe, isto 
&, que a vejo e a toco; e se estivesse fora de 
meu escritorio eu diria que existe, querendo 
dizer que poderia percab&-la se estlvesse em 
meu escritorio, ou ent6o que h6 algum outro 
espirito que atualmente a percebe. Hav~a um 
odor, isto 6, era sentido; hov~a um som, ~sto &, 
era ouvido; havia uma cor ou uma forma, lsto 
&, era percebida com a v~sta ou com o tato: eis 
tudo o que posso entender com expressdes 
deste g&nero. Porque para mlm & totalmente 
incompreensivel aqu~lo que se diz da exist&- 
cia absoluta de coisas que n6o pensam, e 
sem nenhuma refer&ncia ao foto de que sbo 
percebidas. 0 osso das coisas & um percipi. 
e ndo & possivel que elas possam ter uma 
exist6ncia qualquer fora das mentes ou dos 
coisas pensantes que as percebem. 

3. €, com efeito, estranhamente d~fundl- 
do a op1n16o de que as casas, as montanhas, 
os rios, em sumo, todos os objetos sensivels 
tenham uma ex~st$ncia real ou natural, distinta 
do fato de serem perceb~dos pelo intelecto. 
Todavia, por mais que seja grande o certeza e 
o consenso com os quais at& agora se aceltou 
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este principio, todavia, quem quiser p6-lo em 
duvida se dar6 conta (se ndo me engano) que 
ele implica uma contradigdo evidente. Com 
efeito, o que sdo, digam-me, os objetos acima 
elencados sendo coisas que percebemos corn 
o sentido? E o que podemos perceber albm de 
nossas proprias idbias ou sensagbes? E ndo 6, 
por outro lado, contraditorio que qualquar urna 
destas, ou qualquer combinagdo destas, possa 
existir sem ser percebida? 

3. As idiias abstratas s60 ilusorias 

1 .  Se examinarmos acuradamente este 
principio, varemos talvez que ele depends no 
fundo das idbias abstratas. Com efeito, pode 
existir um esforgo de abstragdo mais elegan- 
te do que aquele que consegue distinguir a 
exist&ncia de objetos sensiveis do fato de que 
eles sejam percebidos, de modo a pensar que 
eles ndo sejam percebidos? 0 que s6o a luz 
e as cores, o quente e o frio, a extensdo e as 
formas, em uma palavra, tudo aquilo que vemos 
e tocamos, sendo sensagdes, nogdes, idbias ou 
impressdes do sentdo? E b possivel separar, 
ainda que mentalmente, qualquer uma delas 
da percepgdo? Quanto a mim, acho muito dificil 
separar uma coisa de si propria. Com efeito, 
posso dlvidir em meus pensamentos, ou seja, 
conceber separadas uma da outra, certas coi- 
sas que talvez jamais tenha percebido com o 
sentido dlvididas de tal modo. Rssm imagmo 
o busto de um homem sem as pernas, assim 
concebo o perfume de urna rosa sem pensar 
no roso. Ndo negarei que seja possivel abstrair 
at6 este ponto: caso se possa corretamente 
chamar de "abstragdo" um ato que se lim~ta 
exclusivamente a conceber separadamente 
certos objetos que podem realmente existir 
separados, ou entdo ser efetivamente perce- 
bidos separadamente. Todavia, meu poder de 
concepgdo ou de ~maglnqdo ndo val al&m da 
poss~bilidade real de ex~st&nc~a ou de percep- 
gdo: portanto, urna vez que me 6 impossivel ver 
ou tocar 0190 se ndo sinto atualmente a coisa. 
tambbm me & ~mpossivel conceber em meus 
pensamentos urna coisa ou objeto sensivel 
d~stinto da sensa<do ou percep<do dele. Na 
realidade, objeto e sensag30 dele sdo a mesma 
e id&ntica colsa, e ndo podem, portanto, ser 
abstraidos um do outro. 

2. Certas verdades sbo tdo imediatas 
e obvias para a mente que basta abr~r os 
olhos para v&-las. Entre estas creio que esteja 
tambdm a verdade importante de que toda a 
ordem dos c&us e todas as coisas que enchem 
a terra, de que enfim todos os corpos que for- 
mam a enorme construg60 do unlverso ndo t&m 

nenhuma subsist&ncia sem urna mente, e seu 
~ 5 5 ~  consists em serem percebidos ou conhe- 
cidos. E, por conseguinte, enquanto ndo sdo 
percebidos atualmente por mim, ou seja, ndo 
existem em minha mente nem na de qualquer 
outro espirito criado, de fato n6o existem, ou 
entdo subs~stam na mente de algum Espirito 
Eterno: pois seria absolutamente incompreen- 
sivel, e Ievaria a todas as absurdidades da 
abstra@o atribuir a qualquer pate do unlver- 
so urna sxistgncia independente de qualquer 
espirito. Para dar a isso a evid&ncia luminosa 
de verdade axiom6tic0, parece suficiente que 
eu procure provocar a reflexdo do leitor, a fim 
de qua ele considere desapaixonadamante o 
significado [das palavras que emprega] e dirija 
diretamente a este problema seu pensamento, 
livre e desembarqado de todo estorvo de pa- 
lavras s de toda prevengdo em favor de erros 
comumente aceitos. 

3. Disso que foi d~ to  aparece evidente 
que n6o existe outra subst6ncia albm do "es- 
pirito", ou seja, daquilo que percebe. Mas, 
para melhor demonstrar isso, observemos que 
as qualidades sensiveis sdo a cor, a forma, 
o movimento, o odor, o sabor etc.; isto 6, as 
idbias percebidas com o sentido. Ora, b GVI- 

dente a contradic;do de uma idbia que exista 
em um ser que n60 percebe, pois ter uma idbia 
B o memo que perceber; portanto, aquilo em 
que existem cor. forma etc. ele dew perceber. 
€, portanto, evidente que ndo pode existir urna 
subst6ncia que ndo pense, um substroturn de 
tais idbias. 

4. Contudo, dire~s, mesmo que as proprias 
~db~as ndo existam fora do mente, pode todavia 
hover coisas semelhantes a elas qua existam 
fora do mente em urna subst8ncia que ndo 
pensa e das quais as idbias seriam cop~as ou 
semelhangas. 

Respondo que urna idbia ndo pode ser 
semelhante a outra coisa sendo a uma ~dbia; 
uma cor ou forma ndo pode ser semelhante 
a outra coisa que a outra cor e a uma outra 
forma. Basta que olhemos um pouco dentro de 
nosso pensamento para ver que nos & impos- 
sivel conceber uma semelhanco que n6o seja 
semelhanp entre nossas idQias. Novamente, 
pergunto se tais supostos originais, ou seja, as 
coisas externas, das quais nossas id61as serlam 
retrotos ou representa@es, sejam elas proprias 
perceptiveis ou ndo. Se forem perceptiveis, s6o 
~d&ias: e venci a causa. Se dizeis que ndo sdo, 
apelo ao primeiro que chegar para que diga se 
& bom senso aflrmar que uma cor d semelhan- 
te a 0190 invisivel, que o duro e o macio sbo 
semelhantes a a190 que ndo se pode tocar, e 
ass~m por diante. 
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4. A critica da distin#io 
entre qualidadss primarias 
e qualidadrs secundarias 

1 . Rlgunsl dist~nguem entre qualidades 
"primdrias" e qual~dades "secunddrias": com as 
primeiras ind~cam a extensdo, a forma, o movl- 
mento, o repouso, a solidez ou impenetrabili- 
dade, e o numero; com as segundas denotam 
todas as outras qualidades sensiveis, como as 
cores, os sons, os sabores etc. Eles reconhecem 
que as idhias qua temos destas ultimas ndo 
s6o semelhan~as de coisas que existem fora da 
mente, ou seja, n6o percebidas; mas sustentam 
que nossas idhias das qualdades pr~mdrias sdo 
exemplares ou modelos de coisas qua existem 
fora da mente, em uma substdncia carente de 
pensamento que chamam de "mathria". Por 
"mathria", portanto, deveriamos entender uma 
substdnc~a inerte e carente de sent~do, na qua1 
subs~stiriam atualmente a extensao, a forma, o 
movimento etc. Todavia, pelo que j6 demonstra- 
mos 6 evidente que a extensdo, a forma s o  mo- 
vimento sdo apenas idhlas existentes no mente, 
e que uma idhia ndo pode ser semelhante a 
outra coisa sen60 a uma idhia. Portanto, nem 
as idh~as pr~mdrias nem seus arquhtipos podem 
ex~stir em uma substdncia que ndo percebe. 
Disso torna-se claro que a propria n o ~ d o  daquilo 
que se denomina "mathr~a" ou "substdncia cor- 
porea" acarreta uma contradlg60. E por isso ndo 
consideraria necess6rio ocupar mas tempo para 
mostrar sua absurdidade: mas, uma vez que a 
afirmaq5o do exist&ncia da mathria parece ter 
lan~ado t6o firme raiz nas mentes dos filosofos e 
acarreta tantas consequ&ncias m6s, pref~ro que 
me julguem prolix0 e tsdioso em vez de omit~r 
alguma coisa que possa ajudar a descobr~r e 
extirpar completamente este preconcelto. 

2. 0 s  que afirmam que a forma, o movl- 
mento e todas as outras qual~dades primdrias 
ou orig~nais existem fora do mente em substdn- 
cias que n6o pensam, reconhecem ao mesmo 
tempo que n6o exlstem as cores, os sons, o 
quente, o frio etc.: estes, dizem, s6o sensagbes 
que existam apenas no mente, e qua dependem 
e sdo produzidas pelas variedades de d~men- 
sdo, de constituigdo, de movimento etc. das 
d~minutas particulas de mathria. Eles cr$em que 
esta seja uma verdade 1ndub1t6vel, que podem 
provar para aldm de qualquer dirvida. Mas se 
fosse certo que as qualidades primdrias estdo 
inseparavelmente unidas com todas as outras 
qual~dades sensiveis e n6o podem ser sepa- 
radas delas nem mesmo com o pensamento. 
dai segulrla ev~dentemente que elas ex~stem 
apenas na mente. Ora, eu gostarla que coda 
um reflatisse e provasse, com alguma abstragdo 

do pmsamento, se pode conceber a extens60 
e o movimento de um corpo sem todas as 
outras qualidades sensiveis. Por minha conta, 
parece-me evidente que ndo posso ter uma 
idha de um corpo extenso e em mov~mento 
sem atribu~r-lhe tambhm alguma cor ou outra 
qualidade sensivel que se reconhece ex~stir 
apenas na mente. Logo, a extenstlo, a forma e 
o movlmento, abstraidos das outras qualidades 
sensiveis, sdo inconcebiveis. Onde estiverem, 
portanto, as outras qualidades sensiveis a i  
estardo tambhm as qualidades primbrias, ou 
seja, tambhm elas estardo no mente e ndo 
em outro lugar. 

5. Critica da idiia de "substdncia material" 

1 .  Todavia, examinemos um pouco a 
opinido comum. Diz-se que a extensdo 6 um 
modo ou um ac~dente da mathria, e que a 
matQrla h o substrotum~ue o sustenta. Ora, 
gostaria que me explic6sseis o que se entende 
d~zendo que a mathria "sustsnta" a extensdo. 
Respondere~s que ndo tendo ~ d h ~ a  do mathria, 
ndo podeis expl1c6-lo. Respondo que, embora 
ndo tenhais uma idhia positiva da mathria, se 
vossas palavras t$m algum sentido, deveis 
ter ao msnos uma id610 relativa dela; embora 
ndo saibais o qua ela seja, todavia deve-se 
supor que saiba~s que relagdo ela tenha com 
os ac~dentes e o que se entende dizendo que 
ela "0s sustenta". € ev~dente que a palavra 
"sustentagdo" ndo pode aqui ser entendIda 
em seu sent~do usual ou literal, como quando 
d~zemos que as colunas sustentam um edificio. 
Em que sentido, portanto, devemos entsndh- 
la? Quanto a mlm, ndo conslgo encontrar um 
s~gnificado que se Ihe possa aplicar. 

2. Se examlnarmos aqu~lo que os filosofos 
mais escrupulosos declaram ales propr~os en- 
tender por "substdncia mater~al", veremos que 
eles reconhecem ndo poder ligar a estes sons 
outro sign~f~cado que a ldh~a de ser em geral, 
junto com a n o ~ d o  relot~va que ele sustenta os 
ac~dentes.~ R idha geral de ser parece-me mais 
abstrata e ~ncompreensivel do que qualquar 
outra; e quanto ao fato de que ele sustente 
acidentes, isto, como agora justamente obser- 
vamos, ndo se pode entend$-lo no sent~do co- 
mumente atr~buido a estas palavras: devemos. 
portanto, entend&-lo em qualquer outro sentido, 
mas quai seja esta, eles ndo o expl~cam. De 
modo qua, se eu examlnar as duos partes ou 

In refer&wa I2 a Locke. 
'Substroturn. substrata, suporte 
'Tese sustentada por Locke em sau c&lebre Ensoro 

soisre o rntdecto humono (I~vro I ,  cap. XXil, 4 2) 
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ramos que constituem o significado das palavras 
"subst8ncia material", estou convict0 de que ndo 
h6 nenhum signif~cado d~stinto I~gado a alas. 
Mas, por que deveriamos nos preocupar ainda 
em discutir este substrotum ou sustenta@o 
material da forma e do movlmento etc.? lsso 
ndo lmpllcar~a talvez que formas e mov~mento 
tenham uma existkncia fora da mente? E ndo 
serla esta urna contradi@o imed~ata, ~ntelra- 
mente inconcebivel? 

3.  Mas tambbm se fosse possivel a 
existkncia de substdncias sol~das, dotadas 
de forma e de mov~mento, fora da mente, em 
correspondkncia com as idhas que temos dos 
corpos, como nos seria possivel saber disso? 
Deveriamos conheck-lo por meio dos sentidos 
ou entdo por meio do razdo. Quanto a nossos 
sent~dos, por meio deles temos conhec~mento 
apenas de nossas sensag3es, ou idhias, ou 
coisas percebidas imediatamente palo sent~do, 
como queiram chamar. Mas os sentidos ndo nos 
informam sobre a existkncia de coisas fora da 
mente, ou seja, ndo percebidas, semelhantes 
6s que sbo percebidas. Tamb&m os materialistas 
reconhecem ~ s s o . ~  

Se quissrmos, portanto, admit~r algum 
conhec~mento de colsas externas, resta apenas 
atr~bui-lo 6 razdo que inferir~a a existkncia delas 
daquilo que & percebido imediatamente pelo 
sent~do. Mas ndo vejo qua1 razdo possa ~nduzir- 
nos a crer, com base naquilo que parcebemos, 
na exlst6ncia de corpos fora da mente, pols os 
propr~os sustentadores da mat&ria5 ndo preten- 
dem que haja uma ligaq3o necess6ria entre os 
corpos e nossas idhias. Digo que & reconhecido 
por todos (e o prova para albm de toda discus- 
s6o aqu~lo que acontece nos sonhos, na loucura 
e semelhantes) que seria possivel que rece- 
b6ssemos todas as 1d6ias que agora temos, 
masmo que ndo houvessem corpos existentas 
no exterior, que a elas se assemelhassem. € 
evidente, portanto, que a hipotese de corpos 
externos ndo & necess6r1a para a produ~6o de 
nossas idbias, pois & reconhec~do que alguma 
vez estas sdo produz~das (e serla possivel que 
fossem sempre produzidas, na mesma ordem no 
qua1 as vemos presentemente) sem o concurso 
de corpos externos. 

4. Podemos, todavia, pensor que tambbm 
se fosse possivel ter todas as nossas sensa~des 
sem eles, seria mais c6modo conceber e expl~car 
seu modo de produz~r-se supondo corpos exter- 
nos semelhantes a elas, e assim seria ao menos 
prov6vel que haveria entes como [seriam] os 
corpos para suscitar as ~d&ias deles em nossas 
mentes. Mas nem sequer lsto se pode sustentar: 
porque mesmo que se concedam aos materia- 
ilstas seus corpos externos, eles ndo estdo por 

ISSO, por sua propr~a conflssdo, mois proximos 
de saber como sejam produzidas nossas ~dB~as, 
pols tamb&m ales reconhecem ser incapazes de 
compreender como o corpo age sobre o espirito, 
ou seja, como ele possa lmprlmlr no mente uma 
idha qualquer. Disso torna-se ev~dente que a 
produq5o da ld&~as ou sensa@es em nossas 
mentes nZlo pode const~tuir uma boa razdo 
para supor qua ex~stam a matdria ou substdn- 
cias corporeas, dado que se reconhece que tal 
produq3o permanece igualmenta 1nexpl1c6vel 
tambhm aceitando essa h~potese. Portanto, se 
tambdm fosse possivel que os corpos existissem 
fora do mente, sustent6-lo seria a~nda, f o r p  
samente, uma oplnldo muito incerto, pois ela 
~mplica, sem nenhuma razZlo, que Deus tenha 
cr~ado inumer6veis seres que sdo totalmente 
sup6rfIuos e ndo servem para nada. 

5. Em poucos palavras, tambdm se exis- 
tlssem corpos externos, jamals seria possivel 
chegar a conhec6-los, e se n6o existissem teria- 
mos as mesmas e id6nticas razdes que temos 
agora para crer que existam. Suponhamos (e & 
uma supos~gZlo que ningudm negar6 que seja 
plausivel) uma intelig6ncla pr~vada do auxil~o de 
corpos externos, que seja afetada pela mesma 
sucessdo de sensa$3es ou ~d&~as  que tendes, 
impressas na mesma ordem e com igual vivacl- 
dade em sua mente. Pergunto se para crer na 
existkncia de substdncias corporeas, que sbo 
representadas pelas suas idhias a suscitam 
estas em sua mente, este intelecto ndo teria 
todas as rozdes clue podeis ter para crer a mes- 
ma coisa. Ndo pode hover dirvida sobre isto: e 
bastarla esta cons~dsra~do para que em todo 
homem razo6vel surgissa urna suspelta sobre 
o valor real de qualquer prova que ele creia ter 
da ex~stkncia de corpos fora da mente. 

6. Dsus s as "Ids Js natureza" 

1 .  Penso poder susc~tar 6 vontade iddias 
em minho mente, var~ando e mudondo a cena 
todas as vezes que creia oportuno. Basta que- 
rer, e eis que imediatamente esta ou aquela 
ldd~a surge em minha fantasia; e pelo mesmo 
poder & cancelada e de~xa lugor a outra. Este 
fazer e desfazer id61as torno apropr~ado qua- 
lificar o mente como at~va. Tudo lsto & certo e 
fundado sobre a exper16ncia: ao passo que 
quando Falamos de agentas que ndo pensam 
ou de idhas suscitadas independenternente 

"Poro Rarkelay 6 "motar~ol~sto" quem cr& qua exsto o 
motbr~o Com to1 termo hoja em d o  se lnd~cn quam cr& qua 
openas o mot6ro axsto. 

reFar&nc~n 6 sempre b q u o  qua Locke suitento no sau 
Ensaio sobra o intelecto humono (l~vro I .  cap. XXll, 9 16). 



do vontade, n6o fazemos mais que brincar com 
as palavras. 

2. Mas seja qua1 For o poder que tenho 
sobre meus pensamentos, penso que as idhias 
percebidas atualmante pelos sentidos n6o de- 
pendem do mesmo mod0 de minha vontade. 
Quando abro os olhos d plena luz do dia, n6o 
posso escolher ver ou n6o ver, nem Fixar quais 
objetos devam precisamente se apresentar 
b minha vis60, e o mesmo acontece para a 
audi@o e para os outros sentidos: as idbias 
impressas nebs n6o sdo cria~des de minha 
vontade. H6, portanto, alguma outra vontade, 
ou seja, outro espirito que as produz. 

3. Rs idbias do sentido s6o mais fortes, 
mais vivazes, mais distintas do que as da ima- 
ginasdo; al6m disso, elas t&m estabilidade, or- 
dem, coer&ncia. N60 s6o suscitadas por acaso, 
como freqijentemente ocorre para as causadas 
por vontades humanas, mas com um process0 
regular, ou seja, em uma s&rie ordenada. R 
admirClvel l~ga@o desta demonstra por si a 
sabedoria e a benevol6ncia de seu Rutor. Ora, 
as regras Fixas, os m&todos segundo os quais 
a Mente do qua1 dependemos suscita em nos 
as idhias do sentido, sdo chamadas "leis de 
natureza"; e nos aprendemos estas por meio 
do exper~&ncia que nos ensina que estas ou 
aquelas ~d&ias s60 acompanhadas por estas 
ou aquelas, no curso ord1n6rio das coisas. 

4. lsto nos d6 certa capacidode de previ- 
s60, que nos habilita a regular nossas a~dss 
segundo as necessidades da vida. Sem esta 
capac~dade estariamos cont~nuamente em em- 
baraso: n6o poderiamos jamas saber como usar 
qualquer coisa de modo que nos desse ou nos 
tirasse a minima dor sensorial. Que o alimento 
nutre, que o sono restaura, que o fogo aquece, 
que semear no tempo do semeadura & o un~co 
modo para colher o gr6o no tempo da colhe~ta; 
em geral, que estes ou aqueles meios levam 
a obter estes ou aqueles resultados, tudo isto 
nos o sabemos n6o porque descobrimos alguma 
rela@o necessdria entre nossas ~dbias, mas 
apenas porqus observamos as leis estabelecl- 
das da natureza, sem as quais estariamos todos 
incertos e confusos, e um adulto n6o saberia se 
comportar na v~da quotidians melhor que um 
beb& rec6m-nascido. 

5. Todavia, este funcionamento coerente 
e uniforms que mostra com tanta ev~d&ncia a 
bondade e a sabedoria daqusle Espirito que 
rege, cuja vontade constitui as leis de natureza, 
ao invhs de guiar para ale nosso pensamento, 
o faz vaguear em busca de causas sagundas. 
Com efeito, quando percebemos que certas 
idhias do sentido s8o seguidas constantsmente 
por outras idbias e sabemos que isso n6o sa 
d6 por obra nossa, atribuimos imsdiatamente 
a Forp de agir as prbprias idhias e supomos 
que uma seja causa da outra, enquanto ndo 
pode haver nada de mais absurdo e incom- 
preensivel do que isso. Rssim, por exsmplo, 
tendo observado que quando percebemos 
com a vis6o certa figura luminosa e redonda, 
percebemos contemporaneamente com o tato 
a id&ia ou sensa~do chamada "calor", disso 
concluimos que o sol & a causa do calor. Do 
mesmo modo, percebendo qua o movimento e 
o choque dos corpos & acompanhado por um 
som, somos inclinados a pensar que este seja 
efeito daquele. 

6. Rs idbias impressas nos sentidos pelo 
Rutor da natureza s6o denom~nadas "coisas re- 
ais", ao passo que as suscitadas no imagina@o, 
por ser menos regularas, menos vividas e menos 
constantes, sdo chamadas mais precisamente 
de "id&ias", ou seja, "imagens de coisas" que 
elas coplam e representam. Mas de todo modo 
nossas sensa~6es, masmo que ndo sejam tdo 
vividas e distintas, s6o todavia "idbias", isto 6, 
existem na mente ou s6o percebidas por ela 
tdo realmente como as idhias devidas 2.1 propria 
mente. Reconhecemos que as idhas do sentido 
t&m em SI maior realidade, lsto 6, sdo mais 
fortes, mais ordenadas, mais coerentes do que 
as criadas pala mente: mas isso n60 prova que 
elas existam sem a mente. Elas sdo tamb6m 
menos dependentes do espir~to ou substdn- 
cia pensante que as percebe, enquanto sBo 
suscitadas pel0 vontade de outro espirito mais 
poderoso: todavia, elas s6o sempre "id&iasr' e 
certamente nenhuma "id&ia", seja Fraca ou Forte. 
pode exist~r em outro lugar a n6o ser em uma 
mente que a percebe. 

G. Osrkeley. 
Trotado sobre os principios 
do conhscimento humono. 



David t lwme 

e o eriIogo irracionaIista do empirismo 

I. f i  vida 

David Hume nasceu em Edimburgo em 171 1, e desde jovem se apaixonou 
pelo estudo dos classicos e da filosofia. Ja em 1729 teve a poderosa intuiqao de 
uma nova "ciencia da natureza humana", da qua1 nasceu a ideia basica de sua 
obra-prima, o Tratado sobre a natureza humana, em tres volumes 
publicados em Londres entre 1739 e 1740 (em I748 foi publicado HIJme: 
um resumo com o titulo Ensaios sobre o intelecto humano, reba- IJma "Ova 

tizado por fim em 1758 com Pesquisassobre o intelecto humano). Tci:reza 
0 sucesso literario veio porem com os Ensaios morais e politicos, humanat, 
em 1741. Entre as obras sucessivas recordamos: Pesquisas sobre , , 
os principios da moral (1 75l), Discursos politicos (1 752), Quatro 
disserta~Bes (1757) e a Historia da lnglaterra (1762, em oito vo- 
lumes). De 1763 a 1766 foi secretario do embaixador ingl@s em Paris, e quando 
voltou a Londres levou consigo Rousseau, com o qua1 porem as relaqbes logo se 
deterioraram. Nos ultimos anos retirou-se em Edimburgo, onde se dedicou as novas 
ediqbes de suas obras e a revisso dos Dialogossobre religiao natural (redigidos em 
1751 e publicados postumamente em 1779). Morreu em 1776. 

deve ceder I ~ g a r  

Com David Hume, o empirismo al- 
canqou suas proprias colunas de HCrcules, 
ou seja, aqueles limites para alCm dos quais 
6 impossivel avanqar. Despojando-se dos 
pressupostos ontologico-corporeistas pre- 
sentes em Hobbes, do componente racio- 
nalista-cartesiano presente em Locke, dos 
interesses apologkticos e religiosos presentes 
em Berkeley e de quase todos os residuos 
de pensamento provenientes da tradiqzo 
metafisica, o empirismo humiano acaba por 
esvaziar a propria filosofia dos seus conteu- 
dos especificos e admitir a vit6ria da raziio 
citica, da qua1 s6 pode se salvar a primighia 

e irresistivel f o r ~ a  da natureza. A natureza se 
sobrep6e A razzo, diz expressamente Hume. 
0 homem-fil6sofo deve ceder ao homem- 
natureza: "Seja filosofo, mas, para alCm da 
filosofia, seja sempre homem." Isso significa 
que, levado as extremas conseqiihcias e 
radicalizado, o empirismo acaba por ser, em 
ultima analise, uma renuncia A filosofia. 

David Hume nasceu em Edimburgo, 
em 1711, de uma familia pertencente A pe- 
quena nobreza de proprietarios de terras. 
Desde jovem se apaixonou pel0 estudo dos 
classicos e da filosofia, a ponto de se opor 
firmemente ao desejo dos parentes, que o 
queriam advogado como o pai, e negar-se 
a qualquer outra atividade que niio fossem 
seus estudos prediletos. 

Em 1729, aos dezoito anos, teve uma 
forte intui@o que, segundo ele, revelou-lhe 
um "novo cen5rio de pensamento" (a new 
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scene of thought), que Ihe fez vir mente 
a nova "ciincia da natureza humana", 
ou seja, sua nova visiio filosofica. E esse 
' ' ~ O V O  cenirio de pensamento" teve efeitos 
perturbadores sobre o jovem Hume, que se 
entregou com excepcional intensidade aos 
estudos; seu entusiasmo foi tal que ultrapas- 
sou todas as medidas, a ponto de sua saude 
chegar ao limite de colapso. Caiu ent5o em 
crise de depress50 tal, que so conseguiu ser 
debelada depois de longo tratamento. 

Com o "novo ceniirio de pensamento" 
nasceu a idiia do Tratado sobre a natureza 
humana, a obra-prima de Hume, na qual o 
filosofo trabalhou na Inglaterra at6 1734 e, 
depois, entre 1734 e 1736, na Franqa, em 
La Fkche (que se tornara um renomado 
centro de estudos cartesianos), onde se ha- 
via instalado para ampliar seus horizontes 
culturais. 

Em 1739, foram finalmente publica- 
dos em Londres os primeiros dois volumes 
do Tratado sobre a natureza humana e, 
em 1740, o terceiro volume, mas seus tra- 
balhos n50 suscitaram nenhum interesse 
particular. 

Entretanto, Hume logo conheceria o 
sucesso literario, com seus Ensaios politicos 
e morais e tambkm com elernentos do Trata- 
do, refeitos e apresentados sob nova forma, 
alim de sua monumental Historia da Ingla- 
terra, da qual falaremos adiante. Mas seus 
posteros viram justamente naquele Tratado, 
n5o apreciado por seus contemporBneos, a 
obra-prima do filosofo, ou seja, sua obra 
mais profunda e meditada. 

Hume n5o conseguiu penetrar no am- 
biente acadimico, em virtude de suas idtias 
citicas e ateizantes. Em 1744-1745, n5o 
conseguiu obter uma catedra na Universi- 
dade de Edimburgo. E, em 1751, n5o teve 
sua candidatura acolhida a catedra de logica 
da Universidade de Glasgow. 

Entretanto, Hume teve sucesso em 
outros ambientes. Em 1745, foi preceptor 
do marquts de Annandale. Em 1746, tor- 
nando-se secretario do general Saint Clair, 
participou de uma expediqio ii Franqa e, em 
1748, integrou uma miss50 diplomatica em 
Viena e Turim. De 1763 a 1766, Hume foi 
secretario do embaixador ingks em Paris, 
estabelecendo amigaveis relaqoes com os 
iluministas franceses. 

Em 1766, Hume voltou a Inglaterra, 
levando consigo Rousseau, a quem ofereceu 
sua proteqiio. Mas a grave forma de mania 
de persegui~iio de que Rousseau sofria 

levou-o a acusar absurdamente Hume de 
encabeqar um compl6, que teria por obje- 
tivo arruini-lo. Como foi um "caso" que 
provocou muitos comentarios, Hume foi 
obrigado a tornar publicas as suas proprias 
razties. Recorde-se ainda que, em 1767, 
Hume obteve o cargo de subsecretario de 
Estado para os assuntos do Norte. Pouco 
depois, conseguindo consideravel pensso, 
dedicou-se quase exclusivamente a seus 
estudos prediletos, com serenidade. Morreu 
em 1776. 

Entre as obras que se seguiram ao Tra- 
tado, podemos recordar: os Ensaios sobre 
o intelecto humano, de 1748, que expoem 
de mod0 simplificado o primeiro livro do 
Tratado (obra que, em 1758, foi rebatizada 
com o titulo Inuestigag6es sobre o intelecto 
humano, que se tornaria o titulo definitivo); 
as Inuestiga~6es sobre os principios da mo- 
ral, de 175 1, que exptiem de maneira nova 
o terceiro livro do Tratado e que o autor 
considerou sua melhor obra; os Discursos 
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politicos, de 1752; as Quatro disserta~6es, 
de 1757 (uma dessas dissertaqoes C a dlebre 
Histdria natural da religizo); postumamente, 
foram publicados os Dialogos sobre a reli- 
gizo natural (redigidos em 1751). 

Por fim, devemos recordar a Histdria 
da Inglaterra, iniciada em 1752 e concluida 
em 1762, que suscitou grandes poltmicas, 
mas tambCm granjeou grande gl6ria para 
Hume. Comeqando com a invasio de Julio 
Cisar, a Histdria termina com a revoluqio 
de 1688, sendo constituida por oito volu- 
mes. Um conhecido historiador da litera- 
tura inglesa (A. C. Baugh) julga a obra do 
seguinte modo: "Com ela, Hume realizou 
aquela que se revelou a primeira Histdria 
da lnglaterra verdadeiramente satisfat6- 
ria. Hoje, seus defeitos parecem obvios: 
n5o se baseia em solidos estudos e atentas 
pesquisas; a Idade MCdia 6 difamada por 
ignorhcia e certos preconceitos aparecem 

no tratamento dos periodos posteriores. 0 
fim de seu trabalho - o desejo de Hume 
de ilustrar os perigos das facqoes violentas 
para o Estado - podia ser significativo 
para sua Cpoca, mas n i o  tanto para os 
periodos posteriores. Mas a obra preen- 
chia uma grande lacuna e era legivel. Sua 
fama perdurou por mais tempo do que a 
dos rivais contemporineos de Hume [...I, 
e durante mais de um siculo ela foi a mais 
lida Histdria da lnglaterra". Um estadista 
da estatura de Winston Churchill chegou a 
declarar que a Hist6ria de Hume fora "o 
manual de sua adolesctncia" . 

Apesar de seus contemporineos terem 
praticamente ignorado o Tratado, como ja 
observamos, C exatamente ele que nos revela 
plenamente a "new scene of thought". Por 
isso, C a ele de prefertncia que nos referire- 
mos nesta exposiqio, embora sem deixar de 
lado as Investiga@es. 

II. "0 novo cen6rio d e  pensamento". 

as "idi.iasn e suas ligaCoes estruturais 

No Tratado sobre a natureza humana, Hume pretende apli- A ,i6ncia 
card nat~reza humana, ou seja, a0 sujeito cogno~cente, 0 metodo do homem 
do raciocinio experimental, de inspiraqao baconiana, com o qua1 + y I 
Newton construiu uma solida vido da natureza fisica. Trata-se de 
fundar definitivamente sobre bases experimentais a ciencia do homem, que para 
Hume e ainda mais importante que a fisica e as outras ciencias. 

Todos os conteudos da mente humana s%o percepqdes, e 
se dividem em duas grandes classes: As "impress6es" 

e as "ideias" 1) impressBes (simples ou complexas), isto e, as percepc;bes 
+ z-3 

originarias, que se apresentam com maior forsa e viol6ncia (sen- 
saqbes, paix8es e emoqdes): "ter impressdes" significa sentir; 

2) ideias (simples ou complexas), isto e, as imagens enfraquecidas que a me- 
moria produz a partir das impressbes: "ter ideias" significa pensar. 

0 primeiro principio da ci6ncia da natureza humana soa portanto: todas as 
ideias simples provem de suas irnpressdes correspondentes, porta nto n%o existem 
ideias inatas. 

As ideias complexas podem ser copias das impressdes ,,principio complexas, ou fruto de combinaqdes multiplas que derivam da da a,ociacsor, 
faculdade da imaginaqa"~, ou podem ser agregadas em base ao - 3  4 
importante principio da associaqao. As propriedades que d%o 
origem a associaq80 das ideias Go: 
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1) a semelhanqa; 
2) a contigiiidade no  tempo e n o  espaco; 
3) causa e efeito. 
Para provar a validade de cada ideia complexa da qua1 se discute, portanto, 

e necessario acrescentar a relativa impressso. 

Hume aceita a tese de Berkeley segundo a qua1 todas as ideias gerais d o  
simplesmente ideias particulares conjugadas a certa palavra e representando 

outras ideias individuais semelhantes: as ideias gerais se formam 
o nominalismo por causa do habito, o qua1 faz com que, ao ouvir determinado 
humiano: nome, se desperte em nossa memoria uma das ideias particulares 
"relap5es designadas com aquele norne. 
en tre ideias" 0s  obietos ~resentes a mente humana ~er tencem a dois 
e "dados gheros:  
de fato" - 3 5-6 1) rela~des de ideias, isto e, todas as proposi~bes que, base- 

adas sobre o principio de na"o-contradiqa"~, limitam-se a operar 
sobre conteudos ideais; 

2) dados de fato, isto e, todas as proposiqbes que na"o implicam uma necessi- 
dade logica e parecem fundadas sobre a re1aqa"o de causa e efeito. 

sobre bases expevimentais 

0 titulo Tratado sobre a natureza hu- 
mana e a especificaqiio do subtitulo: "Uma 
tentativa de introduzir o mitodo experimen- 
tal de raciocinio nos assuntos morais", ja 
apresentam por si mesmos os traqos gerais 
do "novo cenirio de pensamento". 

Hume constata que, sobre a segura 
base da observaqao e do mttodo do racio- 
cinio experimental preconizado por Bacon, 
Newton construiu uma solida vis5o da natu- 
reza fisica; o que i necessario fazer agora C 
precisamente aplicar aquele mitodo tambbm 
a natureza humana, ou seja, tambem ao 
sujeito e n5o apenas ao objeto. 

Tales fundou a "filosofia" da natureza 
e so depois Socrates fundou a "filosofia" 
do homem. Nos tempos modernos, como 
dissemos. Bacon introduziu o mitodo 
experimental adequado para a fundagiio 
da "ciincia" da natureza, ao passo que 
os "recentes filosofos ingleses", ou seja, 
os moralistas - entre os quais, alim de 
Locke, Hume cita Shaftesbury, Mandevil- 
le, Hutcheson e Butler (do qua1 falaremos 
adiante) -, em um espago de tempo mais 
ou menos itrual ao transcorrido entre Tales " 
e Socrates, comeqaram a "levar a ciincia 

do homem para um terreno novo". Trata- 
se, entiio, de percorrer profundamente esse 
caminho, para fundar definitivamente a 
cipncia do homem em bases experimentais. 
Em suma, Hume considera poder se tornar o 
Galileu, ou melhor, o Newton da "natureza 
humana". 

Alias, o nosso filosofo mostra-se at6 
convict0 de que a "ciincia da natureza hu- 
mana" i ainda mais importante do que a 
fisica e as outras ciincias, pelo fato de que 
todas essas cihcias "dependem de algum 
mod0 da natureza do homem". Com efeito, 
se pudissemos explicar a fundo "o alcance 
e a forga do intelecto humano", bem como 
"a natureza das idCias de que nos servimos 
e das operag6es que realizamos em nossos 
raciocinios", poderiamos efetuar progressos 
de incalcul6vel alcance em todos os outros 
Bmbitos do saber. 

E esse o ambicioso projeto. Mas o "novo 
cenario de pensamento", como poderemos 
constatar, estava guardando um verdadeiro 
"golpe de cena". 

A "natureza humana", encerrada nos 
estreitos iimbitos do me'todo experimental, 
perde grande parte de sua especificidade 
racional e espiritual em beneficio do ins- 
tinto, da emoq5o e do sentimento, a ponto 
de reduzir-se quase que apenas i "natureza 
animal", como ja acenamos. E, desse modo, 
a "conquista da capital" (a conquista, isto 
6, da "natureza humana", como a entende 
Hume), ao invis de levar a conquistas, levara 
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fatalmente a perdas, como podem demons- 
trar os resultados cktico-irracionalistas. 

Mas vejamos como Hume, com o novo 
mCtodo experimental, procede h reconstru- 
$50 da "natureza humana". 

A diferenca 

entre as impress6es 

e as idkias 

Todos os conteudos da mente humana 
outra coisa niio s5o sen50 "percepq6esn, 
dividindo-se em duas grandes classes, que 
Hume chama de "impress6esn e "idCiasn. 
Ele so coloca duas diferenqas entre as pri- 
meiras e as segundas: 

a )  a primeira classe diz respeito h f o r ~ a  
ou vivacidade com que as percepq6es se 
apresentam h nossa mente; 

b) a segunda diz respeito h ordem e a su- 
cessio temporal com que elas se apresentam. 

a )  No que se refere ao primeiro ponto, 
escreve Hume: "A diferenqa entre impres- 
sees e idCias consiste no grau diverso de 
f o r ~ a  e vivacidade com que as percepqoes 
atingem nossa mente e penetram no pensa- 
mento ou na consciencia. As percepq6es que 
se apresentam com maior forqa e violtncia 
podem ser chamadas de impressoes - e, sob 
essa denominaqiio, eu compreendo todas as 
sensaqees, paix6es e emoqGes, quando fazem 
a sua primeira apariq50 em nossa alma. Por 
idCias, ao contririo, entendo as imagens 
enlanguescidas das impress6esn. 

Uma conseqiicncia dessa distinqiio 6 a 
drastica contraqiio da diferenqa entre sentir 
e pensar, que C reduzida simplesmente ao 
grau de intensidade: sentir consiste em ter 
percepq6es mais vivas (sensaqees), ao passo 
que pensar consiste em ter percepqties mais 
fracas (idCias). Toda percepqgo, portanto, C 
dupla: C sentida (de mod0 vivo) como im- 
press50 e C pensada (de mod0 mais fraco) 
como idCia. 

b) No que se refere ao segundo ponto, 
Hume destaca que ele constitui uma quest50 
da maxima importincia, porque esta ligada 
ao problema da "prioridade" de um dos 
dois tipos de percepqiio: a idCia depende da 
impressiio, ou vice-versa? 

A resposta de Hume C inequivoca: a im- 
press50 C originaria, a idCia C dependente. 

Dai, portanto, deriva o "primeiro prin- 
cipio" da cicncia da natureza "humana", 

que, formulado sinteticamente, assim se 
expressa: "Todas as idCias simples provem, 
mediata ou imediatamente, de suas cor- 
respondentes impress6es." Esse principio, 
diz Hume, acaba com a questio das ide'ias 
inatas, que tanto barulho havia ocasionado 
anteriormente: nos so temos idiias depois 
de ter impress6es; estas ultimas, ao invCs, e 
somente estas, s5o originarias. 

3 Jdkias simples 
4* , v, 

e idbias comple>cas 

Mas ha ainda uma importante distin- 
q5o a recordar: ha impress6es simples (por 
exemplo, vermelho, quente etc.) e impres- 
s6es complexas (por exemplo, a impress50 
de uma ma@). 

As impress6es complexas nos s5o da- 
das imediatamente como tais. Jh as idiias 
complexas podem ser copias das impress6es 
complexas, mas tambkm podem ser fruto de 
combinaq6es multiplas, que ocorrem de va- 
rios modos em nosso intelecto. Com efeito, 
alCm da faculdade da memoria, que repro- 
duz as idCias, nos tambCm temos a faculdade 
da imagina@io, capaz de transpor e compor 

Percepgso. Como para Berke- 
ley, tambem para Hume a palavra 
"percepq30" indica tudo aquilo que se 
apresenta a mente humana e constitui 
seu conteddo. Em particular, Hume 
distingue as percep~des em duas gran- 
des classes: 
1) impressdes (simples ou complexas), 
isto e, as percep~des originarias, que se 
apresentam com maior forca eviol6ncia 
(sensaqbes, paixbes e emoqdes quando 
aparecem na mente pela primeira 
vez): "ter impressdes" significa sentir; 
2) ideias (simples ou complexas), isto 
e, as imagens enfraquecidas que a 
memoria produz a partir das impres- 
sbes: "ter ideias" significa pensar. As 
impressdes, por sua vez, se subdivi- 
dem em duas especies: 
1) impressdes de sensaqao, que nas- 
cem na alma originariamente, de cau- 
sas desconhecidas; 
2) impressdes de reflexdes, que deri- 
vam em grande parte das ideias. 
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as idiias entre si de varios modos. Esta, diz 
Hume, "e urna conseqiiincia evidente de 
divisiio das idtias em simples e complexas: 
onde quer que a imaginaqiio perceba urna 
diferenqa entre as idiias, pode realizar urna 
separaqiio entre elas", e depois operar urna 
strie de outras combinaq6es. 

Mas as idiias simples tendem a se 
agregar entre si em nossa mente niio so- 
mente segundo o livre jogo da fantasia, mas 
tambim segundo um jogo bem mais com- 
p l e x ~ ,  baseado em alguns principios que se 
mostram conformes em todos os tempos e 
em todos os lugares. 

4 O pvincipio 

da associa@o das idkias 

Existe entre as idiias urna "forqa" (que, 
de certa forma, recorda a forqa de gravitaqiio 
newtoniana, que une entre si os corpos fisi- 
cos, ainda que de carater diferente), expressa 
pel0 principio da associa@o, que Hume des- 
creve na seguinte passagem, com toda raziio 
transformada em classica: "Este principio 
de uniiio entre as idtias niio pode ser con- 
siderado como urna conexiio indissoluvel: 
com efeito, esse tip0 de ligaqiio ja excluimos 
da imaginaqao. Mas tambim niio devemos 
concluir que, sem esse principio, a mente 
niio pode ligar duas idiias: com efeito, niio 
ha nada de mais livre do que tal faculdade. 
Assim, devemos considera-lo simplesmente 
como urna doce f o r ~ a  que habitualmente se 
impoe, sendo, entre outras coisas, a causa 
de as linguas terem tanta correspondincia 
entre si: a natureza parece indicar para cada 
um as idiias simples mais adequadas a serem 
reunidas em idiias complexas. As proprie- 
dades que diio origem a essa associaqiio e 
fazem corn que a mente seja transportada de 
urna idiia para outra siio tris: semelhan~a, 
contigiiidade no tempo e no espaqo, causa 
e efeito". Nos passamos facilmente de urna 
idiia a outra que se lhe assemelhe (por 
exemplo: urna fotografia me faz vir a men- 
te a personagem que representa), ou entiio 
de urna idiia a outra que habitualmente se 
apresenta a nos como ligada a primeira no 
e s p a ~ o  e no tempo (por exemplo, a idiia de 
sala de aula me recorda a das salas de aula 
vizinhas, ou entiio a do corredor adjacente 
ou a do pridio em que se localiza; a idiia 
de levantar incora suscita a idCia da partida 
do navio, e assim se poderiam multiplicar 

os exemplos); a idiia de causa me suscita a 
de efeito e vice-versa (corno, por exernplo, 
quando penso no fogo, sou inevitavelrnente 
levado a pensar no calor ou entiio na fumaqa 
que dele se desprende, e vice-versa). 

Desse modo, Hume conclui: "Esses siio, 
portanto, os principios de unifo ou coesiio 
entre as nossas idtias simples, que, na irnagi- 
naqiio, ocupam o lugar da conexiio indisso- 
luvel, com a qual estiio unidas na memoria". 

Por conseguinte, para provar a vali- 
dade de cada idiia sobre a qual se discute C 
necessario apresentar sua relativa impressiio. 
No  caso das idkias simples isso niio suscita 
problemas, pois, como j4 vimos, niio pode 
estar presente em n6s nenhuma idtia simples 
sem que tenhamos experimentado sua im- 
press50 correspondente. No caso das idiias 
complexas, isso ja constitui um problema, 
devido A sua genese multipla e variada. E 6 
exatamente sobre elas que se concentrara o 
interesse de nosso filosofo. 

Hume torna sua a distinqiio lockiana 
geral das ideias em idiias de substsncia, de 
modos e de relapjes, mas vai muito alem de 
Locke em sua analise critica, como veremos 
mais adiante. 

5 fi nega@o 

das idkias univevsais 

Para se compreender plenamente a po- 
siqiio de Hume, porim, devemos ainda re- 
cordar sua doutrina das idtias abstratas ou 
universais. Ele aceita a tese de Berkeley (que 
elogia como "grande filosofo") segundo a 
qual "todas as idiias gerais nada mais siio 
do que idiias particulares conjugadas a certa 
palavra, que lhes da um significado mais 
extenso e, ocorrendo, faz corn que recordem 
outras individuais semelhantes a elas". Essa, 
destaca Hume, 6 "urna das maiores e mais im- 
portantes descobertas que foram feitas nestes 
ultimos anos na republica das letras". Entre 
os varios argumentos que Hume apresenta 
como apoio da tese de Berkeley, devemos 
recordar dois particularmente significativos: 

a )  0 intelecto humano, dizem os de- 
fensores da existencia de idiias universais, 
i capaz de distinguir mentalmente tambim 
aquilo que niio esta separado na realidade, 
atravis de operaqoes mentais aut8nomas. 
Hume o contesta vigorosamente: para ele, 
so C distinguivel aquilo que t separavel. 
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b) Altm disso, como cada idCia C copia 
de urna impressiio e a impress20 s6 pode 
ser particular e, portanto, so determinada, 
seja qualitativa, seja quantitativamente, 
tambCm as idCias (que s6 podem ser copias 
das impressoes) devem ser determinadas do 
mesmo modo. 

0 grande principio humiano de que a 
idCia so difere no grau de intensidade e vivaci- 
dade da impressiio comporta necessariamen- 
te que cada idCia nada mais seja do que urna 
"imagem" e, como tal, individual e particular. 

Como C possivel, entiio, urna idCia 
"particular" ser usada como idtia "geral", 
e como C que a simples conjunq50 com urna 
"palavra" pode tornar isso possivel? 

A resposta de Hume 6 a seguinte: nos 
notamos certa semelhan~a entre as idtias 
de coisas que nos aparecem pouco a pouco 
(por exemplo, entre homens de varias ra- 
qas e de varios tipos), urna semelhanqa tal 
que nos permite dar a elas o mesmo nome, 
prescindindo das diferenqas de grau, de 
qualidade e de quantidade que elas podem 
apresentar. Desse modo, nos adquirimos um 
"habito" pel0 qual, ao  ouvir aquele nome 
ou aquela palavra dada, desperta em nossa 
memoria urna daquelas idCias particulares 
que designamos com aquele nome ou corn 
aquela palavra (por exemplo, ao  ouvir a 
palavra "homem", vem-me a mente a idCia 
de um homem determinado), mas, como a 
mesma palavra usa-se para designar idiias 
analogas (por exemplo, para designar os 
muitos homens vistos por mim, diferentes 
entre si por muitos aspectos particulares), 
entiio acontece que "a palavra, niio sendo 
capaz de fazer reviver a idCia de todos esses 
individuos, limita-se a tocar a a h a ,  se assim 
posso me expressar, e faz reviver o habit0 
que contraimos a o  examina-10s ". 

0 que ha de novo nessa concepqiio 
nominalista do universal, em relaqao a visiio 
tradicional, particularmente em relag50 h vi- 
s5o de Berkeley? Como destacaram os estu- 
diosos, o que ha C o recurso ao principio do 
habito, ja invocado por Hume a proposito 
do principio de associaq20 das idCias. 

6 "Relac6es entve idkias" 
e "dados d e  fato" 

Outra doutrina essencial de Hume con- 
siste na distinqiio dos objetos presentes na 
mente humana (impressoes e idiias) em dois 

Habito. E aquilo "que procede de 
urna repetiqao antecedente, sem ne- 
nhum novo raciocinio ou infergncia, 
e do qua1 emerge toda opiniso ou 
crensa humana". 
0 principio do habito e para Hume um 
dos fenbmenos mais extraordinarios 
da mente humana, e ele o evoca efi- 
cazmente sobretudo em sua famosa 
critica a relagio entre causa e efeito: o 
habito e, com efeito, o principio com 
base no qual, da simples constataqao 
da contigiiidade e sucessao entre 
dois fenbmenos, se infere tambem 
a necessidade da conexao entre os 
dois fen6menos, considerando-os urn 
como "causa" e o outro como "efei- 
to"; urna vez formado, o habito gera 
em nos urna crenGa, que justamente 
nos da a impressao de implica@o 
com a conexao necessaria entre urna 
"causa" e um "efeito". 

gineros, que o filosofo chama de a )  "relaqoes 
entre idCiasn e b) "dados de fato". 

a )  S5o simples rela~oes de ide'ias todas 
aquelas proposiq6es que se limitam a operar 
com base em conteudos ideais, sem se referir 
aquilo que existe ou pode existir. Trata-se 
das proposiqoes que, como veremos, Kant 
chamara de juizos analiticos. A aritmitica, 
a Algebra e a geometria s5o constituidas de 
meras "relaqoes de idCiasn. Estabelecidos 
os significados dos numeros, por exemplo, 
nos obtemos por mera analise racional (e, 
portanto, com base em meras relaqoes de 
idiias) que tris vezes cinco C a metade de 
trinta, e todas as outras proposiqoes desse 
gikero. Trata-se de urna proposiqiio que 
conseguimos substancialmente baseando- 
nos sobre o principio de n2o-contradi~20. 

b) 0 s  "dados de fato", ao contrario, 
n5o siio obtidos desse modo, ja que "C 
sempre possivel o contririo de um dado de 
fato qualquer, ja que ele n5o pode nunca 
implicar urna contradiqiio, sendo concebido 
pela mente com a mesma facilidade e a mes- 
ma distinq5o como se fosse extremamente 
conforme a realidade". 0 problema que sur- 
ge, portanto, C o de procurar a natureza da 
evidzncia propria dos raciocinios relativos 
aos "dados de fato", quando eles niio es- 
tao imediatamente presentes aos sentidos 
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(corno, quando prevejo que o sol surgirP relaqio que podemos ultrapassar a evidin- 
amanhii. A resposta de Hume t a seguinte: cia de nossa mem6ria e dos sentidos." 0 
"Todos os raciocinios que dizem respeito A exame critic0 de Hume se concentra, por 
realidade dos fatos parecem fundados na conseguinte, justamente sobre a relaq2o 
rela@o de causa e efeito. E so graqas a essa entre causa e efeito. 

III. c v i t i c a  das idkias 
de causa e efeito 

Causa e efeito s%o duas ideias bem distintas entre si e o fundamento de todas 
as nossas conclusijes referentes a causa e ao efeito e a experihcia, que porem se 

fundamenta por sua vez sobre o habito de constatar entre dois 
RelaqBes entre fen6menos a regularidade de sua contiguidade e sucess%o, mo- 
c a m  e efeito t ivo pelo qua1 se infere tambem a necessidade da conexso entre 
-- 3 7-2 os dois fen6menos, considerando-os um como "causa" e o outro 

como "efeito"; o costume gera depois em nos uma crenp, que 
nos da justamente a impressao de estarmos diante de uma conexgo necessaria 
entre uma "causa" e u m  "efeito". 

Hume submete a criticas analogas tambem os conceitos 
A critica de substdncia corporea e de substdncia espiritual. Tanto as coisas 
dos conceitos quanto o eu, com efeito, n%o s%o mais que cole~des o u  feixes de 
de ~ b s t & ~ i a  impressdes e de ideias: apenas por via da constdncia com a qual 
corporea estes feixes se nos apresentam, imaginamos a existtncia de um 

de subst'ncia principio que constitua o fundamento da coesao entre as per- espiritual 
-- 5 3-5 cep~ijes. Assim, tanto a existtncia das coisas fora de nos, quanto 

a identidade do  eu, nao s%o objetos de conhecimento mas de 
crenga, que e f ru to da memoria e da imaginaga'o. 

1 Ih\ ligclC&o de ccluscl e efeito 

Causa e efeito s2o duas idtias bem dis- 
tintas entre si, no sentido de que nenhuma 
analise da idkia de causa, por mais acurada 
que seja, pode nos fazer descobrir a priori 
o efeito que dela deriva. 

Se atinjo uma bola de bilhar com 
outra bola, digo que a primeira causou o 
movimento da segunda; entretanto, o movi- 
mento da segunda bola de bilhar k um fato 
completamente diferente do movimento da 
primeira e n20 estP incluido nela a priori. 
Suponhamos, com efeito, que tivkssemos 
vindo ao mundo de improviso: nesse caso, 
vendo uma bola de bilhar, n io  poderiamos 

de mod0 nenhum saber a priori que ela, im- 
pelida contra outra, produzira como efeito 
o movimento dessa outra. 

0 mesmo deve-se dizer de todos os ou- 
tros casos desse gcnero. Hume exemplifica 
dizendo que o proprio Adso, ao ver a agua 
pela primeira vez, niio tinha condiq6es de 
inferir a priori que ela tem o poder de afogar 
por sufocamento. 

Sendo assim, entiio, deve-se dizer que 
o fundamento de todas as nossas conclus6es 
sobre a causa e o efeito 6 a experigncia. 

Todavia, essa resposta prop6e imediata- 
mente outra questso, bem mais dificil: qual 
e o fundamento das proprias concluscies que 
extraio da experizncia? Experienciei, por 
exemplo, que o piio que comi sempre me ali- 
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mentou; mas com base em que fundamento 
eu extraio a conclusiio de que ele devera me 
nutrir tambe'm no futuro? Do fato que ex- 
perienciei que certa coisa sempre se acompa- 
nhou de outra ao mod0 de "efeito", eu posso 
inferir que tambCm outras coisas como aquela 
deveriio se acompanhar de efeitos analogos. 

Por que extraio essas conclusdes e, 
ainda mais, as consider0 necessarias? 

Para responder a questiio, vejamos me- 
lhor seus termos. Dois elementos essenciais 
estiio presentes no nexo causa-efeito: 

a) a contigiiidade e a sucessiio; 
b )  a conexiio necessaria. 
a)  A contigiiidade e a sucessiio siio ex- 

perimentadas, 
ao  passo que b)  a conexio necessiria 

niio C experimentada (no sentido de que niio 
e' urna impressiio), e sim inferida. Todavia, 
como a inferimos? , 

2 " t l~ lb i to"  e "crenCaN 

cowo fMndamento 

das ligaG6es 

de C ~ M S ~ S  e efeitos 

Nos a inferimos, diz Hume, pel0 fato 
de termos experimentado urna conexiio 
constante e, por conseguinte, pel0 fato de 
termos contraido um habito ao constatar a 
regularidade da contigiiidade e da sucessiio, 
a ponto de tornar-se natural para nos, dada 
a "causa", esperarmos o "efeito". 

0 principio com base no qual, a par- 
tir da simples sucessio hoc post hoc, nos 
inferimos o nexo necessario hoc propter 
hoc C constituido, portanto, pel0 costume 
ou habito. 

Em conclusiio, diz Hume, C o costume 
que nos permite sair daquilo que esta ime- 
diatamente presente na experitncia. Mas 
toda proposiqiio nossa relativa ao futuro 
niio tem outro fundamento. 

Mas ha ainda um ponto importantis- 
simo que devemos entender. Embora seja 
bisico, o "costume" de que falamos, em si 
mesmo, niio seria suficiente para explicar 
inteiramente o fen8meno que estamos dis- 
cutindo. Uma vez formado, esse costume 
gera em nos urna "crenga" (belief). Ora, 
C precisamente essa creqa que nos da a 
impressiio de que estamos diante de urna 
"conexiio necessaria" e que nos infunde a 
convicqiio de que, dado aquilo que nos cha- 

mamos "causa", deve seguir-se aquilo que 
nos chamamos "efeito" (e vice-versa). 

Portanto, segundo Hume, a chave para 
a solugiio do problema esta na "crenga", que 
C um sentimento. Assim, de ontologico-racio- 
nal, o fundamento da causalidade torna-se 
emotivo-arracional, ou seja, transfere-se da 
esfera do objetivo para a esfera do subjetivo. 

Como veremos, C exatamente esse 
"instinto natural" que se revelari a ultima 
trincheira do empirismo humiano. 

3 0 s  objetos corpbreos " 
nZ;o 560 s~bstAncias, 

W ~ S  feixes 

de impressSes e de idkias 

Hume submete a urna critica analoga 
o conceit0 classico de substincia: 

1) tanto em refertncia aos objetos cor- 
pdreos, 

2) como no que se refere ao sujeito 
espiritual. 

Segundo Hume, aquilo que n6s capta- 
mos, na realidade, niio C mais que urna sCrie 
de feixes de impress6es e ide'ias. 

Em virtude da constincia com que 
esses feixes de percepgees se apresentam a 
nos, acabamos por imaginar a existtncia de 
um principio que constitui o fundamento da 
coesiio entre aquelas percepqdes. 

Todavia, consideramos tal feixe de 
percep~6es que chamamos por exemplo de 
mag2 como sustentado por um principio 
de coesiio que garante que tais impressees 
permanegam compactas e constantemente 
juntas. Mas esse principio niio C urna im- 
pressiio, e sim apenas um mod0 nosso de 
imaginar as coisas, que acreditamos existir 
fora de nos. Com efeito, aquilo que niio C 
redutivel a urna impressiio, como sabemos, 
C destituido de validade objetiva. 

4 L m b k m  os sujeitos 

s&o feixes 

de impress6es e de idkias 

Hume tambCm faz urna critica analoga 
a existtncia de urna substincia espiritual, 
particularmente contra a existincia do eu, 
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entendido como realidade dotada de exis- 
tincia continua e autoconsciente, idintica a 
si mesma e simples. Com efeito, toda idiia 
so pode derivar de urna impress50 corres- 
pondente; mas do eu n5o h i  nenhuma im- 
press50 precisa: "por conseguinte, tal idCia 
n50 existe". 

As cruas conclusdes de Hume, portan- 
to, siio as mesmas a que ele chega no caso 
dos objetos. Como os objetos nada mais s5o 
que coleqdes de impressGes, analogamente, 
nos niio somos nada mais do que cole~oes 
ou feixes de impress6es e de ide'ias. Somos 
urna espicie de teatro, onde passam e re- 
passam continuamente as impressGes e as 
idiias: mas, note-se bem, trata-se de teatro 
que n5o deve ser concebido como um prCdio 
estavel, mas simplesmente como o passar e 
o repassar das pr6prias impressdes. 

0 que devemos concluir entHo? Se o 
objeto C um feixe de impressGes, e se tambCm 
o eu i um feixe de impressdes, como poder5o 
se distinguir entre si? Como se podera falar 
de "objetos" e de "sujeitos"? 

0 s  objetos e os sujeitos 

existem apenas 

p O V  MOSSA PMVA " C V ~ M ~ A "  

A tese de Hume i evidente: 
1) a existincia das coisas fora de n6s 

n50 C objeto de conhecimento, mas de 
"crenqa"; 

e, assim, analogamente, 2) a identidade 
do eu n5o O objeto de conhecimento, mas C, 
ela tambim, objeto de "crenqa". 

1) A filosofia nos ensina que qualquer 
impress50 C urna percepqiio e que, portanto, 
i subjetiva. Com efeito, a partir da impress20 
n5o se pode inferir a existincia de um objeto 
como causa da pr6pria impressiio, porque 
o principio de causa nHo tem urna validade 

tebrica, como j i  vimos. Nossa "crenqa" 
na existincia independente e continua dos 
objetos C fruto da "imaginaq50n. 

Em especial, como se encontra certa 
uniformidade e coerincia em nossas im- 
pressdes, a imagina@o tende a considerar 
tal uniformidade e coerincia como total e 
completa, supondo precisamente a existin- 
cia de corpos que seriam sua "causa". 

Vejamos um exemplo: eu saio de mi- 
nha sala e, desse modo, deixo de ter todas 
as impressdes que constituem esta minha 
sala; depois de certo tempo, ao retornar, 
tenho as mesmas impress6es de antes ou, de 
todo modo, tenho percepqGes parcialmente 
iguais as de antes e em parte diferentes, mas 
coerentes com elas (por exemplo, encontro 
a luz reduzida porque j6 se fez tarde). Pois 
bem, a imagina@o preenche o vacuo de 
minha ausincia, supondo que essas per- 
cepqGes correspondentes e coerentes em 
relaqiio as anteriores correspondam a urna 
existincia efetiva e separada dos objetos que 
constituem minha sala. E mais: ao trabalho 
realizado pela imaginaqiio se acrescenta 
ainda o da memdria, que da vivacidade as 
impressdes fragmentadas e intermitentes 
(por causa de minha saida e da posterior 
volta a sala). Tal "vivacidade" gera a "cren- 
qa" na existincia dos objetos externos cor- 
respondentes. 

0 que nos salva da duvida cCtica 6, por- 
tanto, essa crenqa instintiva, que C de ginese 
al6gica e arracional, e quase bioldgica. 

2) TambCm o eu tambCm C reconstrui- 
do de modo analogo pela imaginaq5o e pela 
mem6ria em sua unidade e substancialidade. 
Por conseguinte, tambCm a existincia do eu, 
entendido como substincia qua1 sHo refe- 
ridas todas as percepqGes, 6 apenas objeto 
de "crenqa" . 

Todavia, devemos destacar que, para 
Hume, o eu torna-se objeto de conscihcia 
imediata atravks das paixGes e, portanto, 
mais urna vez em iimbito ate6rico e por via 
arracional. 
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IV. O fundamento awacional 

As paixdes sao algo de originario e proprio da "natureza humana", indepen- 
dentes da razao e por ela nao dominaveis: trata-se de "impressbes" que derivam 
de outras impressdes. 

A vontade, em particular, e entendida por Hume como a A teor;a 
impress20 interna da qua1 alguem se torna consciente quando daspaix&s 
se da intencionalmente origem a um novo movimento de nosso e a negaqdo 
corpo ou a uma nova percepgao de nossa mente. Ora, uma vez da liberdade 
que ao realizar qualquer ato a vontade e determinada exclusi- --§ 1-2 
vamente por motivos internos, a "liberdade" passa a significar a 
simples "nao coa@o externa", enquanto o "livre-arbitrio" constitui um verdadeiro 
e proprio absurdo. 

Ligada a esta concepgao temos a tese humiana segundo a qua1 a razao nao 
pode jamais se contrapor a paixao na conduqao da vontade; e isto significa negar 
que a razao possa guiar e determinar a vontade. 

A moral, que suscita paixdes e promove ou impede agdes, n2o se funda por- 
tanto sobre a razao, e sim sobre o sentimento, e precisamente sobre um particular 
sentimento de prazer e de dor: o prazer moral e peculiar porque e desinteressado. 
Em seu conjunto, a etica humiana e utilitarista, no sentido porem 
que o que move nosso assentimento nao e o nosso util particular, A moral mas o util publico, que e o util a felicidade de todos. e a religido 

Tambem a religiao, para Hume, nao tem um fundamento ndo 
racional, e nem moral, mas um fundamento instintivo, enquanto fundamento 
a ideia do divino nasceu do terror da morte e da preocupag30 raciona~ 
com uma vida futura; Hume, todavia, sustenta que um povo in- + 5 3-7 
teiramente privado de religiao difere bem pouco dos animais. 

1 A s  paix6es e a vontade 

As paixoes siio algo original e proprio 
da "natureza humana", independentes da 
raziio e niio dominaveis por ela. Elas siio 
"impress8es" que derivam de outras per- 
cepqoes. 

Hume distingue as paixoes em: 1) di- 
retas; 2)  indiretas. 

1 )  As primeiras siio as que dependem 
imediatamente do prazer e da doc  como, 
por exemplo, o desejo, a aversiio, a tristeza, 
a alegria, a esperanqa, o medo, o desespero, 
a tranqiiilidade. 

2)  As segundas siio, por exemplo, o 
orgulho, a humildade, a ambiqiio, o amor, 
o 6di0, a inveja, a piedade, a malignidade, a 
generosidade e as outras que delas derivam. 

Hume alonga-se muito ao  escrever 
sobre essas paixoes. Mas os elementos 

importantes de seu discurso podem ser re- 
sumidos assim: ele afirma que as paixoes 
dizem respeito a o  eu ,  "ou seja, aquela 
pessoa particular de cujas aqoes e senti- 
mentos cada u m  de n6s esta intimamente 
convencido"; e, falando sobre o orgulho, 
ele chega ate a afirmar que "a natureza 
ligou a essa emoqiio certa ide'ia, a do  eu (!), 
que nunca deixa de se produzir". Como ja 
observamos, C evidente que Hume recupera 
aqui a conscihcia e a idiia do eu sobre 
bases emocionais. 

Em ultima anilise, a propria vontade 
pode ser redutivel i s  paixoes ou, de qualquer 
modo, constitui algo muito proximo a elas, 
dado que, segundo Hume, se reduz a uma 
impress20 que deriva de prazer e de dor, 
exatamente como as paix6es. Mas nosso 
filosofo parece um tanto incerto sobre esse 
ponto, pois termina por admitir que a von- 
tade C e niio C uma paixiio. 
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Tal ambigiiidade e incerteza se reflete 
imediatamente sobre a concepgiio da liber- 
dade, que Hume termina por negar. 

Para ele, "livre-arbitrio" seria sin6nimo 
de niio-necessidade, ou seja, de casualidade, 
constituindo assim um absurdo. 

Segundo Hume, aquilo que habitual- 
mente denomina-se de "liberdade" n i o  
seria mais que a simples "espontaneidade", 
ou seja, a niio-coagiio externa. Ao realizar 
nossos atos, niio somos determinados por 
motivos externos, e sim interiores; todavia, 
de qualquer forma, sempre somos determi- 
nados. 

Contudo, o ponto mais caracteristico 
da filosofia moral de Hume C a tese segundo 
a qual "a raziio jamais pode se contrapor a 
paixiio na conduqso da vontade" . 

Isso significa proclamar a vitoria do 
jog0 das paixdes e, assim, negar que a raziio 
possa ser pratica, ou seja, que a razGo possa 
guiar e determinar a vontade. 

Essa posiqiio C exatamente contraria 
h que Kant defendera na Critica da razGo 
pratica. 

3 f\ r azGo  n2io f u n d a m e n f a  

a moral  

A moral foi o assunto que mais interes- 
sou Hume desde o inicio de sua formagiio 
espiritual, a ponto de alguns intkrpretes 
sustentarem que, se todo o sistema humiano 
niio for visto a luz desse interesse fundamen- 
tal, ele niio revela seu significado preciso. 

Qua1 C o fundamento da moral? 
Como j i  vimos, Hume negava que a 

raziio como tal pudesse mover a vontade, 
ou seja, que a raziio pudesse ser fundamento 
da vida moral. 

A moral, por conseguinte, deve derivar 
de algo diferente da raziio. Com efeito, diz 
Hume, a moral suscita paixdes e promove 
ou impede agdes, coisas que, pelos motivos 
expostos, a raziio niio esta em grau de fazer. 

Portanto, conclui Hume, "C impossivel 
que a distinqiio entre bem e ma1 moral possa 
ser estabelecida pela raziio, posto que essa 
distingiio tem sobre nossas aqdes urna in- 
fluhcia da qual a raziio C inteiramente inca- 

paz". Quando muito, a raziio pode disyor-se 
a servigo das paixdes e colaborar corn elas, 
despertando-as e orientando-as. 

0 sentimento 

cowo verdadei ro  fundamento 

da  moral  

A resposta humiana ao quesito acima 
exposto C 6bvia: o fundamento da moral C 
o sentimento. 

Qua1 6, entgo, esse sentimento que ser- 
ve de fundamento para a moral? 

E um sentimento particular de prazer 
e dor. 

A virtude provoca um prazer de tip0 
particular, assim como o vicio provoca urna 
dor de tip0 particular, de mod0 que, se 
conseguirmos explicar tal prazer e tal dor, 
explicaremos tambCm o vicio e a virtude. 

J i  dissemos que o prazer (ou dor) mo- 
ral C particular, isto 6, especial. Com efeito, 
ele deve ser acuradamente distinto de todos 
os outros tipos de prazer. De fato, por prazer 
entendemos sensagdes muito diferentes entre 
si: como exemplifica Hume, urna coisa C o 
prazer que experimentamos ao beber urna 
boa taqa de vinho, urn prazer que C de ca- 
rater puramente hedonistico; outra coisa C 
o prazer que experimentamos ao ouvir urna 
boa composiqiio musical, que 6 um prazer 
estCtico. Nos captamos imediatamente a 
diferenqa entre esses dois tipos de prazer, niio 
havendo nenhum perigo de que considere- 
mos o vinho harmonioso ou a composiqiio 
musical saborosa. Analogamente, diante da 
virtude de urna pessoa, experimentamos um 
prazer peculiar que nos impele a louvi-la 
(assim corno, diante do vicio, experimenta- 
mos um desprazer que nos impele a censura- 
lo). Trata-se, segundo Hume, de um tipo de 
prazer (ou dor) desinteressado. 

E essa C justamente a conotagiio espe- 
cifica do sentimento moral: o estar "desin- 
teressado". 

5 Jmpor tAnc ia  

do sentimento de s impat ia  

De notavel relevincia moral para Hume 
6, alCm disso, o sentimento de simpatia. 
Valorizando esse sentimento, nosso filoso- 
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fo coloca-se em clara antitese com a visHo 
pessimista de Hobbes. 

Eis uma significativa afirmaqio de 
Hume: "NZo ha qualidade da natureza 
humana mais notiivel, seja em si e por si, 
seja por suas conseqiihcias, do  que nossa 
propensio a experimentar simpatia pelos 
outros, e a receber por transmiss50 as incli- 
nagBes e os sentimentos alheios, por mais 
diferentes e at6 mesmo contrarios sejam eles 
em relaq5o aos nossos". 

T R E A T I S E  

Human Nature : 
B E I N G  

An AT T EM P T to introduce the ex- 
perimental Method of Rdoning 

I N T O  

O F  T H E  

U N D E R S T A N D I N G .  

L O N D O N : -  
P~inted for Jon w Noon, at the IMitcHbrr, naro 

&crr's-Cbapri, in C&+f&. 

MUCI:XXXLX. 

Nas Investigap5es sobre os principios 
da moral, finalmente, para explicar a Ctica 
Hume recorreu tambCm i dimensiio utili- 
tarista. Com efeito, diz ele, o "util" move 
nossa concordincia. 

Mas o "util" de que se fala no campo 
da Ctica nZo 6 "nosso util particular", e sim 
o util que, alim de nos, estende-se "tambCm 
aos outros", ou seja, o util publico, que C "o 
util B felicidade de todos". 

Assim, escreve Hume: "Desse modo, 
se a utilidade C uma fonte do sentimento 
moral e se nao consideramos sempre essa 
utilidade em relaqiio ao eu singular, segue- 
se entHo que tudo o que contribui para a 
felicidade da sociedade granjeia diretamente 
nossa aprovaqZo e nossa boa vontade. Eis 
um principio que, em boa medida, explica 
a origem da moralidade [. ..I." 

Hume n5o tinha interesse pessoal pela 
religizo. Ele se afastara desde jovem das 
praticas religiosas, assumindo atitude de in- 
diferenga, com traqos de verdadeira aversiio. 
Mas, como fato da "natureza humana", a 
religigo nao podia deixar de constituir ob- 
jet0 de sua analise. 

Apesar de alguns pontos de contato 
com certas idCias deistas, a posigiio de Hume 
niio C deista, chegando a ser, em alguns ca- 
sos, claramente antideista. 

a )  Em primeiro lugar, a religiiio n5o tem 
fundamento racional. Hume refuta e rejeita 
as provas apresentadas pelos teologos em 
favor da existhcia de Deus. Segundo ele, 
no miiximo, pode-se pensar como plausivel 
alguma analogia com a inteligcncia, no que 
se refere B causa do universo. Mas dessa 
analogia n i o  se extrai nada de certo. 

b )  A religiao tambCm niio possui funda- 
mento moral. Segundo Hume, niio h i  uma 
verdadeira conex50 entre religiao e Ctica. 
Com efeito, como ja vimos, o fundamento 
da Ctica C o sentimento, e n5o a religiao. 

c )  A religiao tem um fundamento ins- 
tintivo. A idCia do divino nasceu do medo 
da morte, da preocupaq20 com uma vida 
futura. 
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Hume niio C ateu por principio e de 
mod0 dogmitico, mas C extremamente am- 
biguo. Avalia negativamente a religiiio, mas 
depois diz que um povo sem religiiio pouco 
difere dos animais. A passagem seguinte 
mostra exemplarmente essa ambigiiidade: 
"Niio h i  absurdos teologicos tiio desco- 
munais que, alguma vez, j6 niio tenham 
sido sustentados por homens de grande 

inteligtncia e cultura. Niio ha preceitos tiio 
rigorosos que niio tenham sido aceitos por 
homens mais voltados para o prazer e para a 
preguiqa. A ignorsncia e' a m2e da devo@o: 
esta C uma maxima proverbial, confirma- 
da pela experitncia de todos. Entretanto, 
procurai u m  povo inteiramente priuado 
de religiiio: se o encontrardes, podeis estar 
certos de que ele pouco difere dos animais. " 

T R E A T I S E  

B 0 0 K 11. 
Of the P A S S I O N S .  

P A R T  I. 
Of Pride and HumiZity. 

S all the perceptions of the s E T. 
mind may be divided into I. 
impreJ7ons and idtar, To the - 
impreflions admit of another 
divifion into orkina1 and /;-- 

rondary. This divition of the itnprcfionr ic 
V o t .  11, r3 the 
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V. DissoIL@o do empirismo 

nn "rnz&o tktica" e nn crenqn arracional 

Hume definiu a propria posiqlo como ceticismo moderado, que consiste na 
limitaglo das investigaq6es humanas sobre os argumentos que melhor se adaptam 
as capacidades limitadas do intelecto humano. Em ultima analise, porem, todo o 
ceticismo humiano tem como fundamento unico a nega@o da 
val15ncia ontologica do principio de causa e efeito. H u r n e  

Quanto a atitude geral que caracteriza o pensamento de se define 
Hume, ela consiste em contrapor a razao cetica problematica o ins- COm0 ceticO 

tinto e o elemento alogico, passional e sentimental. A afirmaglo 
humiana pela qua1 a razao e e deve ser serva das paixees, atesta 
como aqui o empirismo seja levado as extremas consequ@ncias: 
sera tarefa de Kant abrir novos caminhos em grau de evitar tanto esses extremismos 
irracionalistas e ceticos, como tambem os extremismos em que haviam incorrido 
os sistemas racionalistas. 

1 0 ceticismo woderado 
de tIwwe 

Hume considerava-se cCtico moderado. 
Com efeito, em sua opiniiio, o ceticismo mo- 
derado "pode beneficiar o gtnero humano", 
visto que consiste na "limitaqiio de nossas 
investigaq6es aos temas que melhor se adap- 
tam i s  limitadas capacidades do intelecto 
humano". 

Em ultima analise, no que se refere 
as ciCncia abstratas, essas capacidades se 
restringem ao conhecimento das relaq6es 
entre idkias e, portanto, no caso das raz6es 
que examinamos, se restringem somente 6 
matematica. Todas as outras investigaq6es 
se referem a dados de fato, suscetiveis de 
constataqiio, mas niio de demonstraqiio. Em 
suma, o que domina todos esses imbitos C a 
experiencia e niio o raciocinio. Assim, as c ih -  
cias empiricas baseiam-se na experiincia, a 
moral no sentimento, a estktica no gosto e 
a religiiio na fk e na revelaqiio. 

Sendo assim, nas Investiga@es sobre 
o intelecto humano Hume tira sua cClebre 
conclusiio: "Quando, persuadidos desses 
principios, percorremos os livros de uma 
biblioteca, do que devemos nos desfazer? 
Se pegarmos algum volume, digamos de 
teologia ou de metafisica escolastica, por 
exemplo, devemos nos perguntar: 'Sera que 
contkm raciocinios abstratos em torno da 

quantidade ou do numero?' Niio. 'ContCm 
raciocinios baseados na experihcia e rela- 
tivos aos dados de fato ou 6 existhcia das 
coisas?' N5o. Entiio, joguemo-lo i s  chamas, 
ja que niio pode conter nada mais que tergi- 
versaqiio e engano". 

Essas conclus6es cCticas podem ser 
reduzidas a um fundamento unico: a ne- 
ga@o da valincia ontologica do principio 
de causa e efeito. Seria muito ficil mostrar 
que, na realidade, no mesmo momento em 
que o exclui, Hume o esta reintroduzindo 
subrepticiamente, sem se dar conta disso, 
para poder proceder ao seu discurso. As 
impress6es siio "causadas" pelos objetos, 
as idCias siio "causadas" pelas impressGes, 
a associaqiio das idCias tem uma "causa", 
o habit0 C por sua vez "causado" e, assim, 
os exemplos, poderiam se multiplicar! Se 
tivCssemos verdadeiramente de eliminar o 
principio de causa, niio so a metafisica rui- 
ria por terra, mas tambCm toda a filosofia 
teorica e moral de Hume. 

Mas niio C para isso que queremos cha- 
mar a atenqiio (ja que isso nos levaria para 
o campo da critica ao sistema humiano), 
mas muito mais para a postura geral que 



caracteriza o pensamento do filosofo: 2 
raziio cCtica problemitica, Hume contrap6e 
o instinto e o elemento aldgico, passional 
e sentimental, portador de uma seguranGa 
incontida e, portanto, dogmatica. A propria 
razHo filosofica, que C uma necessidade ori- 
ginaria de indagar, aparece em Hume, em 
certos momentos, quase como uma espCcie 
de instinto, tambCm ele incontido. 

Em suma, para Hume, a ultima pala- 
vra parece ser deixada precisamente para o 
instinto, ou seja, para o arracional, quando 
niio at6 para o irracional, como diziamos 
no principio. 

As duas afirmaq6es seguintes, verdadei- 
ramente emblematicas, mostram claramente 
quanto o empirismo humiano afastou-se 
do empirismo lockiano. Locke dizia: "A 
raziio deve ser nosso ultimo juiz e nosso 
guia em toda coisa". Hume, ao contrario, 
afirma: "A raziio 6 e so pode ser escrava 
das paix6es, niio podendo reivindicar em 
caso nenhum uma funcHo diversa da de a 

Como se v;, quando levado i s  conse- 
qiisncias extremas, o empirismo choca-se 
contra limites agora intransponiveis (pelo 
menos com sua 16gica intrinseca). Caber6 
a Kant a grande empresa de abrir novos 
caminhos, capazes de evitar tanto esses 
extremismos irracionalistas e cCticos como 
os extremismos de carater oposto em que 
haviam incorrido os sistemas racionalistas. 

Todavia, antes de Kant, devemos tratar 
de dois pensadores que nadaram contra a 
corrente: saindo dos esquemas tipicos da 
Cpoca moderna e das linhas que levam a 
Kant, eles, abreviando os tempos, anunciam 
mensagens que siio ainda mais "modernas" 
do que a "modernidade" de sua Cpoca. E de- 
vemos tambtm apresentar um quadro geral 
da cultura e do pensamento iluministas, dos 
quais os filosofos at6 agora tratados foram, 
de certo modo, iniciadores ou at6 mesmo 
expoentes de relevo, e dos quais o proprio 
pensamento de Kant, em ampla medida, C 
expressiio. 

elas obedecer" . 

E S S A Y S ,  

A N D  

P O L I T I C A L .  

E D I N B I I R G I f ,  

Prin,rcd by R. F L E M I N G  and A. A r r s o s ,  
for A. K I N c A r D Hookfc!!er, and Sold at 

his Shop above thc C d > .  MDCCLLI. 
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- FUNDAMENTOS DA "CI~NCIA DO HOMEM" 

/ Todos os conteudos 
da mente humana sQo ' 

1 
\ 
, PERCEPCOES 

---- A - -- - 

derivadas, 
imagens produzidas pela mem6ria I 

a partir das impress6es: I 

( ide'ias simples I+ 

-- - 

ide'ias complexas 

dados de fato: proposiqdes que ~ 
niio implicam uma necessidade 16gica, 

baseadas sobre o habito 
e sobre a relativa crenGa ~ 

A 
- 

originhias, 
presentes corn maior forga 

I 
I (sensagijes, emog6es): 

ZMPRESSOES 

b 
/ 

impressbes simples 1 

I impressbes complexas, devidas a: 
1. combina@es 
2. associa@es 1 (semelhanqa; contiguidade; causalidade) 
3. vela~bes 

I 
rela~des de idkias: 

proposiqdes baseadas 1 

sobre o principio 
de niio-contradiqiio 

DISSO DERIVA A INCONSISTENCIA ONTOLOGICA: 

da relaqiio de causalidade, que niio e uma relaqiio 
necessaria 
do conceit0 de substiincia covporea e de substincia 
espiritual: tanto as coisas "externas" quanto o "eu" 
siio apenas feixes de impressdes, objetos niio de 
conhecimento, mas de crenqa 

v 
, prazer e dor: 

uontade e paixdes 

A 

diretas 
(desejo, 
aversiio, 
tristeza, 

alegria etc.) 

4 

indiretas 
(orgulho, 

humildade, 
amor, odio 

etc.) 
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ds causa s sfeito 

R mars farnoso orgurnenta@o hlosof~ca 
de Hurne Q sam d6v1da a do negagbo do 
i/al&nc~a ontolog~ca do pr~ncip~o de causalda- 
de, ou sejo, do pr~nc@o ds raz6o sufic~snte 
enunoodo por lslbnlz 

Rs pdgrnos que o q u ~  opresentomos 
s8o tornados do Tratado sobre a natureza 
hurnana (1 739- 7 740), e cont6m a mals vlru- 
lenta critlco do nscess~clode do relag60 sntre 
couso e eferto Sua rnten~do explicrta Q a ds 
demonstror, como d~z  o propr~o Hume 

"que a) urn objeto, cons~darado em 81 

rnesrno, n6o conthm nado que nos outorrzs a 
dele tlrar umo conclus6o que vd oI6m dele, 

e que b) tambQm depo~s de ter obssr- 
vado a frequente ou constante conjun@o 
dos obletos, nos nZio ternos nenhumo razdo 
de dai hrar umo 1nfer6nc1o a respeto de 
um objeto que estd alem daqueles de que 
twemos exper~&nc~o ' 

1. As primdras quatro rdag6es 
que s6o fundamento da ciincia: 
semelhanp, contrariedade, 
gmduolidade qualitativa, 
proporg6o quantitativa ou num6rica 

H6 sets espGcies de relag6es filosoficas: 
semelhanp, identidade, rela@es de tempo 
e de lugar, propor@o de quontidode a de 
numero, graus de uma qualidads, contraria- 
dade, causalidads. Estas relag6es podem ser 
divididas em duos classes: as dependentss 
inteirarnente das ~d&ias postas em confronto, e 
as que podem mudar sern que rnudem as idhias. 
Do id6ia de um tr16ngulo depende a rela@o 
de igualdade dos tr&s 6ngulos a dois retos. 
e esta relag60 ndo varla at& que n6o varie a 
idbia; ao contr6r10, a relag60 de contigdidode 
e de distdncia entre dois objetos pode mudar 
por urna s~rnples alteragdo do lugar que estes 
ocuparn, sern nenhuma rnudanga dos objetos em 
si rnesrnos, ou seja, de suas idhias: e que eles 
ocupern aquela lugar, depende de mil acidentes 
~mprevisiveis. Cste 6 tambdrn o caso do   den ti- 
d o d ~  e da causalidode: dois objetos, ainda que 
sejarn perfeitamente semelhantes e se mostrern. 

em tempo diferente, no rnesrno lugar, podern 
ser nurnericamente d~ferentes; assirn, urna vez 
que o podsr de urn objeto de produzir outro 
ndo pode jarnais ser descoberto sirnplesmente 
pela sua idhia, & evidente que causa e efeito 
860 relag6es que chegamos a conhecer corn 
a experi&ncla, e nbo tanto com raciocinios ou 
rsflex6es abstratas. N6o h6 um so fen6meno. 
masmo os mas simples, do qua1 ss possa dar 
razdo corn as qualidades corn as quais 0s obje- 
tos se apresentam a nos, ou que podernos pre- 
ver sern o auxilio da mem6ria e da experi&nc~a. 

Destas sete relag6es f~losoficas rsstam, 
portanto, apenas quatro que, dependendo 
unicamente das idhias, podern ser objeto de 
conhecimento s de certeza: a semelhanp, a 
contrariedade, os graus de quolidode, a propor- 
g6o do quontidode ou do numero. Tr&s destas 
ss captarn num rslance, e sdo rnais objeto de 
intuig6o do que de demonstragdo: a semelhonqa 
de alguns objetos atinge logo os olhos, ou me- 
Ihor, a mente, e rararnsnte exige um segundo 
exarne; e o rnesrno ocorre para a contrarieda- 
de e para os grous da umo quolidode. Corno 
duvidar que a exist&ncia e a nBo-ex~st&ncia 
nbo se destroem uma a outra, e nbo sejam po: 
isso inteiramente incompativeis e contr6riaR E 
verdada que graus ds urna qualidode, como a 
cor, o sabor, o qusnte ou o frio, nbo se podem 
julgar corn exat~ddo quando sua diferenga for 
rnuito pequena: todav~a, 6 f6cil julgar que um & 
superior ou Inferior a outro quando a d~ferenga 
for consider6vel, e este juizo nos o forrnulamos 
sempre b primeira vista, sem fazer pesquisas 
ou raciocinios. 

TarnbCrn para as proporgdss de quontida- 
de ou de numero pode acontecer que consiga- 
mos constatar com um rslance a super~oridade 
ou inferioridade entre nurneros e f~guras, es- 
pec~almente onde a diferenga & grande; mas a 
igualdade, ou outra proporgdo exata, podemos, 
com urna prirneira observag60, apenas conjec- 
tur6-la, exceto quando se trata ds nljmeros 
muito pequsnos ou de porg6es muito limitadas 
de extensdo que possam ser abragados em urn 
instante, e nos d&em a seguranga de ndo c a r  
em grave erro; e em todos os outros casos & 
arr~scado estabelecer as proporg6es com certa 
liberdade, ou proceder de rnodo mais ou menos 
artrficioso. [.  . . ]  

2. As tris outras relag6es: 
identidade, situag6o espacial ou temporal, 
cousalidode 

lsto & tudo o que creio necess6r10 observar 
em relag60 ds quatro relag6es que 860 o fun- 
darnento da cihncia. (Suanto ds outras trhs: de 
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idsntidods, de situaq3o sspocial ou tsmporol e 
de cousolidods, que ndo dependem do idbia, 
e podem estar ausentes ou presentes mesmo 
se ela permaneca sem variar, ser6 bom falar 
delas mais em particular. 

0 s  raciocinios ndo fazsm mais que p6r em 
confronto e descobrir as rela@es, constantss 
ou inconstantes, que dois ou mais objetos t&m 
entre si. Este confronto pode ser feito, tanto 
se ambos os objstos estejam presents8 aos 
sentidos, ou esteja presente um so, ou nenhum. 
Quando ambos estdo presentas aos ssntidos 
junto com a rela<6o, chamamos esta uma psr- 
cepp~o, n6o um raciocinio, pois neste caso n60 
h6 nenhuma atividade ou a ~ d o  propriamsnte 
dita do pensamanto, mas simplesmente umo 
ace~ta$do passiva das impressaes mediante 
os orgdos da sensa$3o. Por conseguinte, ndo 
devemos considerar como raciocinios as obser- 
va~des que alguhm  pod^ fazer em rela~6o d 
idsntidods e ds rslogdes ds tsmpo s ds lugor: 
uma vez que em nenhuma destas ele pode 
Ioncar-se, para descobrir a real exist&ncia ou a 
rela@o, para albm dos objetos imediatamente 
presentes aos sentidos. R cousolidods sozinha 
produz tal conex60 qua nos d6 o csrtezo de qus 
2.1 exist&ncia ou b a ~ d o  de um objeto ssguiu-se 
ou prscedeu outra exist&ncia ou outra agdo; e 
mesmo as outras duos rela@es ndo podem en- 
trar em um raciocinio a ndo ser enquanto entram 
na de causalidade. Ndo h6 nada em um objeto 
que nos possa persuadir que ele deve sempre 
estar longs ou contiguo a outro, e quando com 
a experi&nc~a e com a observa~do descobrimos 
qua nisso a relagdo deles 6 invari6ve1, conclui- 
mos sempre qua h6 urna couso secreta qua 
assim os separa ou une. Diga-se o mesmo para 
a idsntidode: supomos sem qualquer duvida 
que um objeto continua a ser numericamente o 
mesmo, embora mais vezes presente e ausente 
aos sentidos, e Ihe atribuimos uma identidads 
apesar da ~nterrup@o das percep@es, porque 
pensamos que, se tiv&ssemos tido o olho ou 
a mdo constantemente sobre ele, ele terla 
produz~do em nos uma percep~60 invaridvel 
e ~ninterrupta. fl esta conclus60, que vai albm 
das impressdes dos sentidos, podemos chegar 
apenas porque nos fundamos sobre a conexdo 
de couso e efeito: de outro modo n6o poderia- 
mos ter a certeza de que o objeto & sempre 
o mesmo, e ndo um novo, por mais que este 
possa assemelhar-se Bquele que antes estava 
presente aos sentidos. [.. .]  

Desse modo se v& que, das tr&s rela@es 
que ndo dependem meramente das id&ias, a 
cousolidode & a unica que possa lan~ar-se para 
alCm dos sentidos e informar-nos da ex~st&ncia 
de objetos que ndo vemos nem sentimos. Pro- 

curaremos, portanto, expl~car esta relaq3o de 
forma exaustiva, antes de abandonar nosso 
sxame do intelecto. 

3.0s dsmsntos qus sst6o na bass 
da idiia ds causalidads: 
contiguidade, sucssstio temporal, 
conex60 nscsssaria 

Para comeqx com ordem, devemos consl- 
derar a id8ia de cousolidods e ver qua1 6 sua 
origam. Ndo se pode, com efeito, raciocinar 
bem, ss n6o se entsnde plsnamante a idbio so- 
bre n qua1 se raciocina, e & impossivel entender 
psrfeitamenta uma idbia se ndo rastrearmos sua 
origem, e n60 se examina a primeira impress60 
a partir do qua1 ela nasce. 0 exame do impres- 
s60 d6 clareza b idbia, e o exame da idbia d6 
igual clareza a todos os nossos raciocinios. 

Dsmos, portanto, uma olhada em dois 
dos objetos que chamamos causa e efeito, e 
reviremo-los de todos os laclos, com o fim de 
encontrar a impressdo que produz urna id610 de 
import8ncia tdo prodigiosa. Vejo imediatamen- 
ts que ndo devo procurd-la em nenhuma das 
quolidodss porticulores dos objetos, uma vez 
que, seja qua1 for a que eu escolha, encontro 
objetos que ndo a possuem, e todavia sdo 
chamados ds causas ou efeitos. E, no v ~ r d ~ d ~ ,  
n6o ex~ste nada no objeto, nem externa nern 
internamente, clue ndo se possa considerar 
ou como causa ou como efeito, embora seja 
ev~dsnte que ndo h6 nenhuma qualidode que 
perten~a universalmente a todas as coisas e 
lhes d& direito a esta denom~na@o. 

R id&ia de causalidade, portanto, deve 
derivar de alguma rsla@o ex~stente entre os 
objetos, e devemos procurar descobrir essa 
relaq5o. Em primeiro lugar, percebo que os 
objetos cons~derados como causa s efeto 
860 contiguos; e qua nada poderia agir sobre 
outro se entre eles existisse o minimo intervalo 
de tempo ou de espaco. Embora, com efeito, 
objetos distantes possam por vezes parecer 
produtivos um do outro, em geral, examinando 
bem, v&-se que estdo unidos por urna cadeia de 
causas contiguas tanto entre si como com 0s ob- 
jetos distcmtes; e tombbm qudndo ndo podemos 
descobrir esta unido, presumimos sempre que 
exista. Devemos, portanto, cons~derar a relag50 
de CONT~GUIDRDECO~O essenc~al para a de causali- 
dade, ou, palo menos, supor que seja tal, como 
& tamb8m opmi6o geral, at& qua ndo tenhamos 
ocasiao mais propicia para esclarecer a ques- 
tdo, examinando quais objetos 860 e quais ndo 
860 capazes de justaposi$do e de conjungdo. 

R segundo rela@o que considero como 
essential 6 de causal~dade n6o & un~versalmen- 
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te reconhecida; 00 contr6rio. & controvertida, e 
consiste na PRIORIDRDE de tempo da causa sobre 
o efeito. [ . . . I  

Contentar-nos-emos, entdo, com estas 
duas relaq3es de contigijidada e de sucessdo, 
como se nos desssm uma id6ia completa da 
causalidads? De mod0 nenhum. Um objeto 
pode ser contiguo e anterior a outro, e ndo ser 
considerado como sua causa. € preciso Ievar em 
considerag60 a rela$do de ligo@o necessdria. 
que tam importdncia bem maior do que as duas 
precedentes. 

Rqui, de novo, examino o objeto de 
todos os lados, para descobrir a natureza 
desta liga<do nscess6ria e a impressdo, ou 
as impressaes, da que posso ter derivado sua 
idbia. Das qualidodes conhecidos dos objetos, 
v&-se imediatamente, a rela<do de causa e de 
afeito de modo nenhum depende. De suas re- 
log6es ndo vejo outras que as de contiguidada 
e de sucess60: e j6 as declarei insatisfatorias. 
Permitir-me-ei, por desespero, afirmar que aqui 
estou em posse de uma id&ia ndo precedida 
por uma lmpressdo semelhante? Seria uma 
prova demasiodo grande de Ieviandade e cle 
inconstdncia: o princip~o contrhrio, com efeito, 
j6 foi solidamente estabelecido de modo a 
ndo admitir mais ddvida: ao menos at& que 
nd0 tenhamos examinado de forma exaustiva 
a presente dificuldade. 

Devemos, portanto, proceder como 
aqueles que, estando 6 procura de uma coisa 
escondida, e ndo a encontrando no lugar onde 
esperavam, remexem em tudo ao redor sam 
meta precisa, no ssperanp de que a sorte os 
guie. € preciso abandonar o estudo direto da 
natureza da ligo@o necessdria, que faz parte 
de nossa idhia de causa e efeito, e procurar ou- 
tra questdo, da qua1 o exams possa ojudar-nos 
a esclarecer a presents dif~culdade. Sdo duas 
as questdes que me proponho examinar: 

1 ) Por qua1 razdo dizemos necess6rio que 
tudo aquilo qus tern um inicio dsva ter tambhm 
uma cousa? 

2) Por que afirmamos que certas causas 
particulares devem necessor~ornante ter cartos 
efe~tos particulares? Qual & a natureza desta 
inferkncio, pela qua1 passamos ds umas aos 
outros, e de nossa crengo nela? 

Rntes de seguir adiante, observo que, 
embora as id&~as de causa e de efe~to derivem 
de impressaes de reflexdo, assim como dos 
de sensa<do, todavia, por brevidade, eu me 
referirei a estas ljltimas como origem de tais 
idhias; mas desejo que coda COISO qua GU dl90 
destas seja estend~da tambhm 6s primeiras. 
Rs paixbes, com efeito, estdo ligadas com os 

corpos externos; de forma que a relagdo de cau- 
salidade 6 a mesma em um e outro caso. 

4. Falta de fundamento racional da tese 
segundo a qua1 tudo aquilo que existe 
tam necessariam6nte uma causa 

Para comesor pela primeira questdo, 
que se refere b necessidade de uma causa, & 
m6xima geral em filosofia que tudo aquilo que 
cornqo o existir deve ter urno causo de suo @xis- 
tkncio. Rdmite-se isso em todos os raciocinios 
sem dar nem pedir nenhuma provo. Supde-se 
que a verdade desta m6xima seja intuitiva, e 
qua seja uma das que, mesmo que negada com 
palavras, ningubm pode realmente duvidar dela 
em seu coraq3o. Mas, se examinarmos esta 
m6xima b luz da id&ia do conhec~mento acima 
exposta, nela ndo veremos nenhum sinal de tal 
certeza intuitiva: ao contr6ri0, veremos que ela 
& de uma natureza totalmente estranha a a t e  
tipo de convicg60. 

Toda certeza, com efeito, nasce do con- 
front~ de idhias e do descoberta de rela@es 
inalter6vels at& que as idbias continuem a ser as 
mesmas. Tais relo@es sdo as de ssmalhonp, 
de proporgdo quantitative ou numhrico, de grau 
de umo quolidode e de controriedode; nenhuma 
delas est6 implicita na proposi<do: Tudo aquilo 
que tern urn principio tern tombBrn uma causo de 
suo existkncio. Esta proposisdo ndo &, portanto, 
intuitivamente csrta. Pelo menos, quem quisesse 
afirmar que ela tem uma certeza intuit~va deveria 
negar que aquelas sejam as irnicas rela@es 
infalive~s, e encontrar alguma outra do g&nero 
que nela estejo implicita. E entdo serla sim o 
CQSO de examinar a coisa. 

Ro contr6ri0, eis um argumento que prova 
sem duvida ndo ser tal proposi<do nem ~ntuiti- 
vamente nem demonstrativomente csrta. Com 
efeito, ndo se pode af~rmar a nacsssidade de 
uma causa para toda nova exist&nc~a, ou nova 
modif~ca@o de exist&ncia, sem demonstrar 
ao rnesmo tempo a impossibil~dade que uma 
coisa jamais comece a existir sem um principio 
produtor: no caso de a segunda propos~sdo ndo 
poder ser demonstrada, tamb&m ndo podere- 
mos esperar jamais demonstrar a pr~maira. Om, 
que a segunda proposiq3o seja obsolutamente 
incapaz de uma prova demonstrativa, ~sso nos 
6 assegurado pela cons~dera@o de que, asslm 
corno as id&~as distintas sdo separ6ve1s, e as 
idbias de causa e de efeito sdo svidentemente 
d~stintas. & f6cil para nos conceber um ob j~ to  
ndo existente neste moment0 s existente no 
momento seguinte sem a isso unir a id&ia, 
dele d~stinta, de urna causa ou de um pr~ncipio 

objetos e entre si, de modo n60 diferente dos produtor. [ . . . I  
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Todavia, se n6o & pelo conhecimento 
nern por um raciocinio cientifico qua formamos 
a opini6o da necsssidade de uma causa para 
toda nova produ~do, tal opinido s6 poderemos 
t&-la pela observagdo e pela experi&ncia. Ago- 
ra, portanto, se apresentaria naturalmente o 
problems: corno to1 principio pods vir o nos palo 
sxpari&ncia? Mas & melhor remeter a quest60 
para mais adiante, e por ora reduzi-la a estes 
termos: Por qus dizamos qus cartas cousos 
porticuloras dsvsrn ter nscsssoriomsnte csrtos 
sfsitos porticularss, s por que Fozsrnos esta 
infsr&ncio dslos poro sstss? Talvsz acabemos 
por encontrar uma mesma resposta as duos 
in terroga<des. 

5. Todos os nossos raciocinios 
sobre as causas e os efeitos 
stio hipotbticos 

Embora a mente em ssus raciocinios sobre 
as causas e os efeitos nos lance para alhm dos 
objetos que v& ou recorda, todavia @la jamais 
os perde completamente de vista nern racio- 
cina puramente sobre idhias, porque a estas 
n60 pode deixar de misturar impressdes, ou 
pelo menos idhias de memoria, equivalentes 
bs impressdes. Quando inferimos efeitos de 
certas causas, devemos tamb&m constatar a 
exist&nc~a destas causas; e por isso n6o exis- 
tem mais que dois caminhos: ou a percep@5o 
~madiata daquilo que sentimos ou recordamos, 
ou ent6o uma infer&ncia de outras causas, das 
quais devemos, depois, do mesmo modo fazer 
as contas ou com uma impress60 presente, ou 
com urna infer&nc~a de outros causas, a assim 
seguidamente, at& que cheguemos a um objeto 
presents ao ssntido ou b memoria. € impossi- 
vel lanpr in infinitum nossas infer&ncias, e a 
ljnica coisa que as possa fazer parar 6 uma 
impress60 do memoria ou dos sentidos, para 
al&m da qua1 n6o h6 mais lugar para duvidas 
ou investiga~des. 

Tomemos, por exemplo, um ponto do 
historla, e consideremos a raz6o pela qua1 
admitimos ou rejeitamos sua veracidade. Rd-- 
mitimos que C&sar foi morto no senado nos 
~dos de margo, e isso porque deste fato s6o 
un8nimes os testemunhos dos histonadores. 
que atribuem 00 acontecimento aquele lugar 
e aquela data. Rqui, diante da memoria ou 
dos sentidos, n6o temos a n60 ser caracteres 
e cartas, que recordamos ter sido empregados 
corno sinais de certas idhias: estas idhias ou 
estiveram na mente de quem se encontrou 
presente no acontecimento e as recebeu ime- 
diatamente do exist&ncla dele, ou derivaram 
do testemunho de outros, e este de outros, 

at& qua, com um obv~o regresso, chegamos 
bqueles que foram testemunhas oculares e 
expectadores do acontecimento. € claro que 
toda esta cadeia de argumentos ou conexdes 
de causas e efeitos depende daqueles caracte- 
res ou cartas vistos ou recordados, e que sem a 
autoridade dos ssntidos ou do memor~a todo o 
nosso raciocinio estaria acampado no or: coda 
anal da cadeia estaria suspenso em outro, e 
n6o haveria nada de fixo a um ponto, capaz de 
sustentar o todo; por conseguinte, nao hoverla 
nenhuma evid&ncia ou crenca. E este & o caso 
de todos os argumentos hipothticos, ou seja, 
dos raciocinios fundados sobre uma suposi<6o. 
onde n6o existe nem uma impress60 atual nern 
a crenp de urna exist&ncia real. [ . . . I  

E verdade, portanto, que todos os racio- 
cinios que se referem bs causas e aos efeitos 
partiram na origem de alguma imprassdo: do 
mesmo modo que a certeza de uma demons- 
trq6o se fundo sempre sobre um conhonto de 
idbias; mesmo que este seja esquecido, nern 
por isso desaparece a certeza. 

6. A base do raciocinio de causalidade 
i a crenp 

Nos rac~ocinios sobre causalidade se em- 
pregam, portanto, materiais de notureza mista 
e heteroghnea, os quais, embora I~gados, s6o 
todavia essencialmente diversos. Todas as 
orgumenta@ss refsrentes bs causas e aos 
efeitos constam de uma impress60 de memoria 
ou de sentido, e, no mas, do idbio daquela 
existGncia que produz o objeto da impress60 
ou 6 produzida por ele. Rqui, entao, devemos 
explicar tr&s coisas: 1 ) a impress60 originbrio; 
2) a passagem 6 id&ia, que a ela ligamos, de 
causa ou de efeito; 3) a natureza e as quali- 
dades desta idbio. 

Quanto 6s imprsss6es provenientes dos 
sentidos, sua causa ultimo 6, em minha opin160, 
absolutamente inexplic6vel pela razdo humana, 
e serd sempre impossivel decidir com certezcl se 
prov&m imediatamente do objeto ou s6o pro- 
duzidas pelo poder cr~otivo da mente, ou entdo 
as temos do autor de nosso ser. [. . . ]  

Quando procuramos aquilo que distin- 
gua propriamente a mamorio da imagina@o, 
percebemos logo que a diferenga n6o pode 
consist~r simplesmente nas idbias que temos 
presentes com a memono: com efeito, estas 
duos faculdades extraem suas idhias s~mples 
das impress6es e jama~s podem ultrapassar a 
percepgdo origindr~a. Tambhm n60 basta dis- 
tinguir a ordem diversa das idbias complexas; 
pois & verdade que uma propr~edade pecul~ar 
do memoria & conservar a ordem primit~va e a 



152 Segunda parte - tlobbes, Locke, Berkeley e tlume 

posiq3o das idbias, enquanto a imagina<do as 
transpde e muda a seu bel-prazer; mas esta 
diferenp ndo & suficiente para distinguir suas 
operagdes e natureza, pois 6 impossivel trazer 
de novo 2.1 mente as imprsssdes passadas para 
confronts-las corn as idbias presentes e ver se 
a ordem Q exatamente a mesma. Se, portanto, 
a memoria ndo se nos mostra tal nem pela 
ordem de suas idbias complexes nem pela na- 
tureza de suas idbias simples, disso segue-se 
que a diferenga entre ela e a imagina@o est6 
na superioridade de sua forp e vivacidade. 
Um homem pode entregar-se b sua fantasia e 
fingir que Ihe tenha acontecido uma s&rie de 
aventuras: ole ndo pode distinguir estas do 
recorda@o de outras semelhantes, a ndo ser 
porque as idbias destas, imagindrias, sdo mais 
fracas e obscuras. [.  . . ]  

Mais recente & a memoria e mais clara & a  
ld&ia; a quando, depois de urn longo intenlalo, 
voltamos 2.1 contempla~do do objeto, encon- 
tramos a id6ia sempre mais 18nguid0, quando 
ndo totalmente desvanecida. Por este motivo, 
em rela<do 6s idhias da memoria, estamos 
frequentemente em duvida, quando se tornam 
demasiado fracas e cansadas; e ndo conse- 
guimos determinar se uma imagem prov&m da 
irnaglna(6o ou da memoria, quando ela n60 se 
apresenta com as cores vivazes que d~stinguem 
esta ljltima faculdade. Parace-me recordar tal 
acontecimento, diz algu&m, mas ndo estou se- 
guro disso: o longo tempo o obscureceu de tal 
forma em minha memor~a que estou incerto se 
ndo 6 um parto de minha fantasia. 

E assim como uma idhia do memoria, 
perdendo sua for50 e vivacidade, pode dege- 
nerar a tal ponto que 6 tomada por uma id&ia 
da imaginaq30, tamb&m, por outro lado, uma 
id610 do imaginagdo pode adquirir tal forgo e 
vivac~dade a ponto de passar por uma id&ia da 
memoria, e im~tar seus efeitos sobre a crensa 
e sobre o juizo. 0 s  mentirosos, como 6 sabido, 
com a repeti~do frequents de suas mentiras, 
acabam por cr8-las e record6-10s como coisas 
verdadeiras: o costume e o habit0 terdo neste 
caso, como em muitos outros, a mesma influhn- 
cia do natureza sobre a mente, e esculpirdo a 
idbia com igual for~a e vigor. 

Dlsso vemos como a crango ou o ossanti- 
manto, que sempre acompanha a memoria e os 
sentidos, ndo consiste em outra coisa que a VI- 

vacidade de suas percep@es, as quais nisto se 
distinguem apenas das idhias da imagina$do. 
Crer &, neste caso, sent~r uma lmpressdo  media- 

ta dos sent~dos, ou a repetigdo desta impressdo 
no memoria. Rpenas a forp e a vivacidade 
do percepgdo & o que constitui o ato primitivo 
do juizo e pde as bases do raciocinio, que dai 
passa para a rela@o de causa e efeito. 

7. De que modo a id6ia de causa e efeito 
deriva da experihia 

Todavia, 00 p6r esta rela~do, & f6cil obser- 
var que a inferhncia do causa para o efeito ndo 
& tirada do observa<do dos objetos particulares, 
nem de uma penetragdo de sua esshncia que 
possa dascobrir-nos a dependhncia de um a 
part~r do outro. Ndo h6 objeto que implique a 
existhncia de outro, se considerarmos estes 
objetos em si mesmos e n60 olharmos para 
alGm das idhas que dales nos formamos. 
Semelhante infer&ncia deveria valer como um 
conhecimento e implicar a absoluta contradigdo 
e impossibilidade de conceber uma coisa de 
outra forma. Todav~a, como todas as idbias 
distintas sdo separ6veis. G evidente que ndo 
pode hover impossibilidade deste ghnero. 
Quando passamos de uma impressdo presents 
2.1 idQia de um objeto, 6 sempre possivel termos 
separada a id610 da impressdo, e em seu lugar 
substituida outra 1dGia. 

Rpenas com a E X ~ I < N C I R ,  portanto, pode- 
mos inferir a exist8ncia de um objeto em relagdo 
b de outro. Esta experihncia consiste nisto: nos 
nos lembramos de ter t~do frequentes exemplos 
da existhncia de urna esp&cie de objetos, e 
recordamos tambhm que certos expoantes de 
outra espbcie de objetos sempre os acompa- 
nharam com uma regularidode constante de 
contiguidade e sucessdo. Rss~m, recordamos ter 
v~sto aquela esp&cie de objeto que chamamos 
de chomo, e de ter sentido aquela espGcie de 
sensa~do que chamamos de color. Recordamos 
lgualmente sua constante liga~do em todos os 
casos passados. Sem tantas cerim6nias cha- 
mamos a primeira de couso e o segundo de 
sfeito, e inferimos a exist&nc~a deste a partir 
do ex1st8ncia daquela. Em todos os casos par- 
ticulares desta conjun@o, tanto a causa como 
o efeito foram percebidos pelos sentidos 5 

juntos permaneceram presentes na msmoria. 
Mas, quando nos pomos a raciocinar sobre 
ales, percebemos ou recordamos apenas um 
dos termos, e suprimos o outro em conformidade 
com a experi8ncla passada. 

D. Hums, 
Trotado sobrs o natureza humano. 



PASCAL E VICO 

Dois pensadores contracorrente 
da era moderna 

"E uma doen~a natural do homem acreditar que 
possui diretamente a verdade; dairesulta que esta 
sempre disposto a negar tudo o que Ihe e incom- 
preensivel" 

Blaise Pascal 

"Naquela densa noite de trevas que encobre a pri- 
meira e de nos ta"o distante antiguidade, aparece 
a luz eterna desta verdade, que nunca se apaga 
e da qua1 de mod0 nenhum se pode duvidar: que 
este mundo civil certamente foi feito pelos homens, 
cujos princbios podem, porque devem, ser encon- 
trados dentro das modifica~des de nossa propria 
mente humana" 

Giambattista Vico 
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CapituIo oitavo 

O libevtinismo e Ciassendi. 

No seculo XVII, na Fransa, "libertino" significava "livre-pensador". 
0 libertinismo foi um fen8meno quando muito clandestino, frequentemente 

confiado a conversaqties e a discussties privadas, e elitista. Seus maiores expoen- 
tes foram Savinien de Cyrano (Cyrano de Bergerac, 1619-1655), 
Fran~ois La Mothe le Vayer (1 588-1 672) e Gabriel Naude (1 600- No sec. XVII, 
1653). na Franca, 

0 s  livre-pensadores franceses, mergulhando na antiguidade "libe*ino" 

classica (epicurismo, ceticismo e naturalism0 imanentista) e reto- :$':::ador,, 
mando tematicas renascentistas, procuraram com isso contrastar - , 
a moral e as crenqas religiosas proclamadas e defendidas em seu 
tempo. 

Alguns temas deles, como a ruptura com a tradi~ao escolastica, a confian- 
Ca no valor da cihcia, a defesa da autonomia da razao e de seu poder critico 
antecipam certas posiqdes do Iluminismo. Traco quase constante nos escritos dos 
libertinos e a critica, historica e teorica, da religiao revelada, e do 
cristianismo em particular, visto como um,conjunto de supersti- A antecipaGbo 
sties. Ao teismo, isto e, A fe em um Deus pessoal e providente, 0 s  d0s temas 
libertinos- quando nil0 foram ateus- substituiram o deismo, isto i~uministas 
e, a doutrina racional que afirma a existhcia de um Ser supremo -- 3 1 
e desinteressado das vicissitudes humanas. 

I A atitude e as idkias b6sicas 
dos libevtinos 

At6 hoje o termo "libertino" significa 
"incridulo dissoluto". E esse significado 
deriva dos adversiirios do libertinismo, pa- 
ra os quais a critica cCtica e irreverente a 
religiiio levava necessariamente a dissoluqiio 
dos costumes morais. 

Na verdade, no sCculo XVII, "liberti- 
no" significava "livre-pensador" . 

E os "livres-pensadores" franceses, 
mergulhando na antiguidade classica atra- 
vCs da retomada de tematicas extraidas do 
patrim6nio renascentista, procuravam com 
isso contrastar a moral e as crenqas religiosas 

proclamadas e defendidas em sua Cpoca. E 
assim, por exemplo, que se pode entender 
o continuo apelo dos livres-pensadores ao 
epicurismo, ao ceticismo ou at6 ao natura- 
lismo imanentista dos antigos. Desse modo, 
por seu afastamento da tradiqiio escolastica, 
por sua confianqa no valor da ciincia, por 
sua defesa de autonomia da raziio e do seu 
poder critico, os libertinos, por um lado, se 
enquadram bem na Cpoca cartesiana e, por 
outro lado, antecipam em diversos aspectos 
temas e atitudes do Iluminismo. 

Entretanto, em comparaqiio com o 
cartesianismo, o afastamento dos libertinos 
em relaqiio a tradiqiio C muito amplo, ja que 
se estende niio apenas tradiqiio filosofica, 
mas tambCm e sobretudo a tradiqiio moral, 
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As crengas religiosas e hs instituigdes. Em 
cornparag50 com os iluministas, urna das 
diferengas esta no fato de que a critica 
libertina foi urna critica clandestina e nHo 
publics, urna critica que amiude era con- 
fiada apenas hs conversagdes e discuss6es 
privadas. Ademais, enquanto os iluministas, 
corn franqueza e coragem, tentaram levar 
suas idkias a amplas camadas de pessoas, o 
libertinismo foi um fen6meno elitista. isto C. 
de ~ o u c o s  e substancialmente hiuocrita. 

A critica libertina h moral e h reli~iso - 
restringia-se a urna estreita aristocracia 
intelectual, que, no entanto, reconhece as 
fungdes sociais daquelas "superstiq6es" 
constituidas pelas crengas da religiio po- 
sitiva, e que recomenda aos governantes 
servirem-se delas em fung5o da "razHo de 
Estado". 

0 libertinismo n50 produziu urna 
filosofia que, de alguma forma, possa ser 
reconstruida em um sistema. Entretanto, um 
trago quase constante que encontramos nos 
escritos dos libertinos C a critica histdrica e 

2 .  Gpoentes do libertinismo 

0 maior pensador do libertinismo (se 
excluirmos Gassendi, que estava ligado aos 
circulos libertinos, mas expressava interesses 
religiosos) foi sem duvida Savinien de Cyra- 
no, conhecido como Cyrano de Bergerac 
(1619-1655). 

Outro pensador libertino de destaque 
foi Franqois La Mothe le Vayer (1588- 
1672). 

Solidos principios de metodologia 
historica foram formulados com muita cla- 
reza por outro libertino, isto C, por Gabriel 
NaudC (1600-1653), que, mCdico em Paris e 
PAdua, era homem de grande cultura. Colo- 
cando-se a servigo de Mazarino, conseguiu 
construir-lhe urna biblioteca de cerca de 
quarenta mil volumes. 

tedrica da reliei5o revelada. Para os livres- " 
pensadores, as crengas do cristianismo nada 
mais d o  do que superstigdes. E, quando n io  
fazem profiss5o de ateismo, os libertinos 
substituem o teismo, isto C, a fC em um Deus 
pessoal e providente, pelo deismo, isto C, a 
doutrina racional aue afirma a existencia 
de um Ser sumemo e desinteressado uelas 
vicissitudes himanas, mas que C alcang6vel 
pela razHo do homem, atravks de seus efeitos 
naturais. 

Como veremos, Pascal langarii seus 
dardos polemicos contra o deismo, que n io  
considerava melhor que o ateismo. 

Hcitor-Savrrizen Cyrario de  Rergcrili ( I  h 19-1 6 T T), 
o maror perisador do lrbertrnrstrzo, 

ern uina ~ S ~ J M Z / ) L I  d e  Desroches. 
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II. Pierre Gassendi: 
urn "ernpivista-cktico" em defesa da religiao 

Nas Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos, A critjca 
Pierre Gassendi (1 592-1655) polemiza contra o aristotelismo es- do aristotelismo 
colastico que ainda dominava nas universidades. Fascinado, com esco/&t;co 
efeito, pela acatalepsia (suspens30 do consentimento) de matriz , a incognosci- 
pirroniana, e persuadido de que a forma de saber vdlido e a des- bi/idade 
crir;ao dos fendmenos factualmente verificaveis, Gassendi ataca das "ess@ncias0 
o metodo da filosofia aristotelico-escolastica, sobretudo por ser -- § 7-2 
baseado sobre definiqdes a prior; que presumem captar as "es- 
sencias" ou "causas metafisicas" dos fenbmenos, ao passo que sem o testemunho 
dos sentidos nao e possivel pronunciar nenhum juizo sobre nenhuma coisa. 0 s  
aristotelico-escolasticos provocaram grande dano tambem para a religiao e a fe, 
pretendendo introduzir a filosofia em questdes de fe que nos foram reveladas e 
que ultrapassam a razao. 

Gassendi propde uma "filosofia" clara, publica e controla- Gassend; ataca 
vel, porque em referencia com os aspectos empiricos da realidade. , ,,tafisica 
Em nome desse saber empirico, Gassendi investe tambem contra de Descartes 
a metafisica de Descartes (o qua1 Ihe aparece como o reconstrutor - g 3 
da filosofia da substdncia e das essencias) e contra o tip0 de saber 
cartesiano, aprioristico e dedutivo. Gassendi nao nega a verdade 
da experiencia do cogito, mas recusa que se possa passar dessa experiencia a res 
cogitans, e declara inaceitaveis tambem as "demonstra~des" cartesianas da exis- 
tencia de Deus, denunciando o circulo vicioso entre evidencia do cogito e Deus 
como seu supremo garante. 

Na ultima fase de seu pensamento, Gassendi se empenha 
em uma reproposiqao da filosofia de Epicuro, libertando-a de A repWJosi@o 
tudo o que podia ser contrlrio a fC crista. 0 sentido do filosofar 2 ~~~~~~ 
de Gassendi pode, portanto, ser indicado na retomada de uma conciliada 
filosofia materialists (o atomismo epicurista) substancialmente de 
acordo com os resultados das pesquisas cientificas, e na elimina- cr;st;anismo 
cao dela das partes contrarias a religiao, porque as verdades de , g 4 
fe nao contradizem de fato os mais validos produtos cientificos 
e filosoficos da razao. 

Nascido em Champtercier, na Proven- 
qa, em 1592, e morto em Paris, em 1655, 
Pierre Gassendi foi c6nego e depois paroco 
em Dijon, bem como docente de filosofia 
na Universidade de Aix, de 1616 a 1622. 
0 mais importante resultado de seus 
cursos universitarios s5o as Exercitationes 
paradoxicae adversus Aristoteleos. Foram 

anunciados sete livros dessas Exercitationes, 
mas apenas o primeiro foi publicado (em 
Grenoble, em 1624), ao passo que o comeqo 
do segundo livro pode ser encontrado na 
edig5o das obras completas (Liiio, 1658). 
As Exercitationes s5o uma obra polemica, 
cujo alvo t constituido pel0 aristotelismo 
escolastico, que, com a forga do apoio da 
Igreja e dos teologos, ainda dominava nas 
escolas. 

Interessado por astronomia e mechica 
( 6  autor de uma Institutio astronomica), 
Gassendi realizou observagoes astron6micas 
e, em defesa de Galileu, escreveu o De motu 
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impress0 a motore translato (1640-1643) 
e o De proportione qua gravia decidentia 
accelerantur (1642 e 1645). 

Fascinado pela acatalepsia (suspensiio 
do assentimento) "recomendada ~ e l o s  aca- 
dimicos e pelos pirronianos", e persuadido 
de que a forma valida de saber niio i a busca 
das "essihcias" ou "causas metafisicas", 
mas muito mais a descriqiio do acontecer 
fenomhico factualmente comprovavel, Gas- 
sendi volta-se entiio contra aquela tradiqiio 
que fez de Aristoteles "quase um deus caido 
do ciu" e aue venera. comenta e transmite 
~recisamente as obras menos uteis de Aristo- 
ieles, como a Fisica e a Metafisica, ao invis 
das obras relativas a historia natural (isto 
6, a ciincia) e A politica. Exclama Gassendi: 
"Como seria util conhecer a historia das pe- 
dras, dos metais, das plantas, dos animais e 
de todas as outras coisas desse gcnero, cuja 
variedade 6 tiio agradivel de se conhecer!" - 

Entretanto, os escol6sticos objetam que 
tais conhecimentos siio objeto dos talhado- 
res de pedra, dos ourives, dos ervateiros e 
dos caqadores. 0 s  escol6sticos "niio lhes 
t im a minima consideragiio, pois seriam 
conhecimentos muito vulgares, ao passo 
que se vangloriam de escolher as coisas que 
cabem propriamente a filosofia". 

E Gassendi replica a essa objeqiio: "Mas 
entiio Aristoteles, Democrito e outros gran- 
des homens, cuja erudiqiio 6 tiio estimada, 
niio estavam cultivando a filosofia quando 
orientavam suas pesquisas para tais coisas?" 
Na opiniiio de Gassendi, a realidade i que a 
filosofia aristotilico-escolastica pratica um 
mitodo err6ne0, afastando-se da natureza e 
reduzindo-se a pratica de uma verbosidade 
estiril. 

2 Por qMe n60 conhecewos 

as ess~ncias;  

e pop qMe a filosofia 

aristotkIico-escoI6stica 
k prej~dicial h fk 

Segundo Gassendi, o saber aristoti- 
lico baseia-se em definiqhes a priori que, 
presumidamente, captam as "essincias" 
ou as "causas metafisicas" dos fen6menos. 
E aqui est6 o pressuposto errado da tradi- 
$50 filosofica, ja que, como diz Gassendi, 
"antes de qualquer outra coisa, i evidente 

que todo conhecimento que existe em nos i 
proprio dos sentidos ou deriva dos sentidos; 
por conseguinte, parece igualmente certo 
que niio se pode pronunciar juizo nenhum 
sobre qualquer coisa sem o testemunho dos 
sentidos". E, por meio do testemunho dos 
sentidos, conhecemos tantas coisas, mas 
este conhecimento niio i conhecimento de 
esscncias. 

A tradigiio aristotilica, portanto, 6 a 
tradiqiio da pseudociincia e da verbosidade. 
N5o existe saber sem que se perscrute a ex- 
periincia. Mas a base da tradigiio filosofica 
niio i a experiincia, e sim a autoridade de 
Aristoteles. 

0 s  filosofos das escolas confiam ce- 
gamente em Aristoteles e, entregando-se as 
suas obras, niio tCm confianqa em si mesmos, 
deixando verdadeiramente de procurar a 
verdade. 

A raziio dos aristotilico-escolisticos 6 
uma raziio preguiqosa, uma raziio que niio 
tem confianqa em si mesma, uma raziio apri- 
sionada. E tal raziio impede o conhecimento 
da natureza e niio gera ciincia. 

Mas os danos dessa tradiqiio filosofica 
niio ficam nisso. Eles causaram grandes 
danos tambim a religiiio e f i ,  pretenden- 
do introduzir a filosofia em quest6es de f i  
que foram reveladas e que ultrapassam a 
raziio. 

Sendo assim, fica claro que a filosofia 
aristotilica i prejudicial ciincia e funesta 
para a f i .  E entiio, pergunta-se Gassendi, 
"quem poderi [. . .] se surpreender se nossa 
atual filosofia nada mais tem de filosofia?" 

Gasse contra Desca rtes 

0 ataque de Gassendi contra a filosofia 
aristotilico-escolastica estende-se tambim 
i s  pretenshes do saber magico e cabalistic0 
de Robert Fludd (1574-1637), como teste- 
munha a sua Epistolica exercitatio in qua 
praecipua principia philosophiae Roberti 
Fluddi reteguntur (1630), assim como a con- 
cepqiio plat6nico-escolistica de Herbert de 
Cherbury (1583-1648), que Gassendi critica 
na obra Ad librum D. Edoardi Herberti de 
ueritate epistula, de 1634. 

Nesse periodo, Gassendi ja estava em 
contato com os maiores cientistas de sua 
ipoca, procurando resolver problemas de 
mecinica e de otica, enquanto se dedicava 
a observaq6es astron6micas, como atestam 
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os seus Commentarii de rebus caelestibus. E 
essa sua atividade cientifica levava-o sempre 
mais para longe de um tip0 de saber como 
o saber magic0 e cabalistico, que, sendo ar- 
bitrario, inverificavel e de natureza privada 
ao invCs de publica, confunde o natural 
com o sobrenatural e fala de qualidades 
ocultas niio determinadas e menos ainda 
determinaveis. 

A esse genero de "saber" Gassendi 
op6e urna philosophia aperta et sensibilis, 
urna "filosofia" clara, piiblica e comprova- 
vel, porque relativa aos aspectos empiricos 
da realidade. 

Sempre em nome dessa philosophia 
aperta et sensibilis, Gassendi ataca tambCm 
a metafisica de Herbert de Cherbury, meta- 
fisica que C um saber de essencias. A esse 
respeito, Gassendi diz que nos n io  podemos 
conhecer as essencias. E niio podemos co- 
nhecg-las porque niio conseguimos construi- 
las ou  reconstrui-las. Assim como o animal 
niio conhece o relogio porque niio est6 em 
condiq6es de construi-lo, da mesma forma o 
homem nZo conhece as essencias das coisas 
que so Deus conhece porque as criou. 

As raz6es de fundo do ataque de Gas- 
sendi contra a filosofia aristotClico-esco- 
lastica, a tradiqiio magica e cabalistica e a 
metafisica de Herbert de Cherbury podem 
ser encontradas na famosa critica de Gas- 
sendi em relaqiio a Descartes. As Obje@es 
as Meditap5es de Descartes s io  de 1641; 
depois da rtplica de Descartes, segue-se Bs 
Obje@es a famosa Disquisitio metaphysi- 
ca, seu dubitationes et instantiae adversus 
Cartesii metaphysicam. 

Em nome de um saber empirico, C con- 
tra a metafisica de Descartes que Gassendi 
se lanqa. Descartes representa para Gassendi 
o verdadeiro reconstrutor da filosofia da 
substincia e das esstncias. Ele niio pretende 
tanto negar alguns dos principais pontos do 
conteudo do pensamento cartesiano, como 
a existencia de Deus ou a imortalidade da 
alma. 0 que Gassendi rejeita C muito mais 
o tip0 de saber cartesiano, que C um genero 
de saber aprioristico e dedutivo, privado de 
um verdadeiro contato com a experiencia. 
Por tudo isso - e, nesse ponto, muitos in- 
tirpretes negam perspicacia a Gassendi -, 
Descartes representa para Gassendi o herdei- 
ro da metafisica aristotilico-escolastica. 

Gassendi n i o  nega a veracidade da 
experiincia do cogito. 0 que ele refuta 
t que, como sustenta Descartes, se possa 
passar da expericncia do cogito a substincia 

da res cogitans. Tal passagem C totalmente 
ilegitima, pel0 fato de que o homem nio 
conhece, como ja sabemos, nem esstncias, 
nem substiincias. Na opiniiio de Gassendi, 
a distinqiio cartesiana entre alma e corpo, 
pressuposta e niio demonstrada, constituiu 
um dualism0 que desemboca em dificulda- 
des insuperiveis. 

TambCm niio s io  aceitaveis as "de- 
monstrag6esn cartesianas da exisdncia de 
Deus. Antes de mais nada, a idCia de ser per- 
feitissimo niio C de mod0 algum inata, e sim 
urna idCia que se constitui historicamente, de 
mod0 que a prova cartesiana que pressup6e 
tal idCia como inata niio C vilida. 

Mas tambkm nio  se sustenta a prova 
que se alicerqa na sCrie de causas eficientes: e 
niio se sustenta porque, com a strie das cau- 
sas, n io  C legitimo sair do 2mbito fisico. 

Por fim, tambkm niio C aceitavel se- 
quer o argument0 ontologico, pel0 fato 
de que a existencia n io  C de mod0 algum 
urna perfeigio como todas as outras: a 
exisdncia C muito mais aquele id sine quo 
non sunt perfectiones. Outra aguda censura 
que Gassendi faz a Descartes C a de que, na 
fixaqio do critCrio da evidhcia, Descartes 
oscilaria em urna esptcie de circulo vicioso 
entre a consideraqiio do cogito como base 
determinante da filosofia, e a consideraqiio 
de Deus como garantia n i o  apenas das 
verdades matematicas, mas tambCm das do 
proprio cogito. l ,# 

Enquanto desfecha seu ataque contra 
a tradigio magico-cabalistica e a filosofia 
cartesiana, Gassendi se empenha em urna 
interessante reproposiq50 da filosofia de 
Epicuro, libertando-a de tudo aquilo que 
poderia ser contrhrio B f C  cristi. 

Assim, enquanto para Epicuro os ito- 
mos s io  incriados e incorruptiveis, Gassendi 
sustenta que eles foram criados por Deus e 
os considera aniquilaveis por Deus; Epicuro 
afirmava que o movimento C eterno, mas 
Gassendi assevera que a forga que gera o 
movimento deve-se a Deus; para Epicuro, a 
ordem do mundo foi gerada por encontros 
casuais dos atomos, ao passo que Gassen- 
di ve no universo urna ordem finalistica e 
urna realidade governada pela providencia 
de Deus; para Epicuro, a alma era feita de 
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homos e, portanto, mortal, mas Gassendi, 
alCm da alma corporea vegetativa e sensivel, 
admite tambCm urna alma intelectiva incor- 
porea e imortal. 

Gassendi diz tudo isso no Syntagma 
philosophiae Epicuri, de 1649. Dois anos 
antes, em 1647, ele ja havia dedicado a Epi- 
cur0 outra obra: De vita et moribus Epicuri. 

Em 1658,  postumamente, apareceu o 
Syntagma philosophicum, que reconfirma 
a colocaqiio empirista geral, mas onde tam- 
bCm emerge que a experitncia niio consiste 
em um caotico aparecer fenomtnico e n5o 
C urna imediaticidade passiva de dados sen- 
soriais, mas sim urna construq50 da raziio, 
que elabora os dados sensoriais. 

AlCm disso, ainda no Syntagma phi- 
loso~hicum, urna vez estabelecida a auto- 
n o i i a  da citncia experimentalis, Gassendi 
sustenta que C possivel chegar a falar da 
alma imaterial e da existEncia de Deus. E isso 
i possivel quando sabemos ler os "sinais" 
que a realidade p6e diante de nos. 

0 homem C caracterizado oela ativi- 
dade racional. mas essa atividade consiste 
em operaqdes n5o corporeas, de mod0 que 

existe a alma como entidade espiritual. E 
tambim existe Deus; C a partir da ordem do 
universo que inferimos sua existtncia, j5 que 
n3o ha ordem sem ordenador. 

Desse modo, despedaqam-se muitas das 
flechas cCticas que haviamos encontrado nas 
Exercitationes e nas Obje~oes. Entretanto, i 
exatamente nisso que reside grande parte do 
valor historic0 de Gassendi: urna tentativa 
significativa, embora problemitica sob mui- 
tos aspectos, de mediar e conciliar a nova 
cihcia com o epicurismo, o libertinismo e 
o cristianismo. 

Eis, portanto, como podemos resumir 
o sentido da empresa de Gassendi: 

a) retomar urna filosofia materialista (o 
atomism0 de Epicuro) que fosse inatacavel 
pelas criticas eficazes, ao contrario, contra 
os aristotClicos e os cartesianos, e substan- 
cialmente de acordo com os resultados das 
pesquisas cientificas; 

b) eliminar dela as partes contrarias a 
religiio, e mostrar assim que as verdades 
de f i  niio se chocam de fato com os pro- 
dutos cientificos e filosoficos mais validos 
da raz5o. 
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III. 0 j a o ~ e ~ i s m o  -- 
e Povt-Royal 

0 jansenismo toma seu nome do teologo flamengo Cornelio JansCnio (Cor- 
nelis Jansen, 1583-1638), que por 22 anos trabalhou no seu Augustinus, obra em 
tr$s volumes publicada em 1640, em que pretendia expor a doutrina genuina de 
Santo Agostinho. lnteressantes silo as teses sobre a relasiio razao- 
fe, motivo pelo qual, em materia de fe, a razao deve ser deixada AS teses 
de lado e 6 precis0 recorrer a memoria da tradiq.90, em primeiro sobre a relagso 
lugar a Agostinho; quanto ao problema da graca, JansGnio afirma razso-fP 
que, se a caridade celeste niio interviesse para determinar infa- e 0 problems 
livelmente a vontade de fazer o bem, todas as a@es humanas da grata 

seriam pecaminosas. 0 Augustinus foi logo atacado pelos jesuitas, ' 

e em 1641 foi condenado pela Sagrada Congregacao do index 
e da Inquisi@o. Em 1653 foram condenadas cinco de suas proposi~des; diversas 
vezes Antoine Arnauld, Pasquier Quesnel e o ambiente de Port-Royal procuraram 
demonstrar a estranheza do Augustinus ao aspect0 heretic0 dessas teses; mas em 
1709 o rei ordenou a destruiqao do convent0 de Port-Royal, e em 1713 foi de fato 
condenada toda a doutrina do jansenismo. 

Juntamente corn doutrinas sobre a graqa, a liberdade e a predestinaqiio, o 
jansenismo caraderizou-se pela importancia dada a intimidade da fe e a rigida 
disciplina moral e penitencial que se apoiava no cristianismo dos primeiros secu- 
10s. 0 movimento jansenista teve sua difusao decisiva na Franqa, por obra de Jean 
du Verger de la Houranne, abade de Saint-Ciran (1581-1643), 
amigo de JansGnio, e seu centro foi o antigo mosteiro feminino A logica 
cisterciense de Port-Royal, proximo de Versailles. e a linguistics 

0 mais notavel contributo filosofico de Port-Royal deve ser de Port-Ro~al 
visto em A logica ou arte de pensar, tratado escrito por Antoine ' 3 3-4 
Arnauld (1612-1694) e Pierre Nicole (1625-1695), e aparecido 
an8nimo em 1662. A logica, entendida aqui em um espirito cartesiano e pasca- 
liano, n%o e tanto ciGncia, e sim arte que ensina a pensar bem, e em tal sentido 
deve tornar-se instrumento apt0 a servir as outras ciCncias; raciocinar bem nao e 
questao de corretismo, mas problema de verdade, motivo pelo qua1 a arte de ra- 
ciocinar (isto e, de deduzir consequCncias a partir de premissas) deve ser precedida 
pela arte de pensar (isto 6, do estabelecimento de premissas validas), de julgar 
sadiamente. A segunda parte da obra tende a ressaltar em luz as formas logicas 
estruturais que determinam as mais variadas formas linguisticas, com a intensao 
de chegar as estruturas fundamentais com que a mente humana funciona, para 
alem das diferencas das linguas historicas (ja em 1660 Arnauld, em colabora@o 
com Claude Lancelot, havia publicado uma obra intitulada justamente Gramatica 
geral e raciocinada). 

1 Jans2nio e o janseniswo geralmente pelos jesuitas, embora niio por 
todos. Mas o amigo de Janshio, Jean du 
Verger de la Houranne, abade de Saint- 

"0 jansenismo, que toma esse nome Cyran (1581-1643), levou a luta contra 
do cilebre CornClio Jansgnio (1583-1638), o jesuitism0 para o campo da moral e da 
bispo de Ypres, autor do Augustinus, havia experitncia religiosa, reunindo em torno 
comeqado como luta dogmitica em sentido de si um grupo de religiosos, reforqado 
agostiniano contra o molinismo, sustentado pelas monjas cistercienses do mosteiro de 
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Port-Royal, pretendendo uma reforma de 
sentido rigorista dos costumes cristiios, 
contra o laxismo dos jesuitas, postulando um 
enrijecimento do sacramento da penitincia, 
reduzido pelos jesuitas a um ato quase que 
formal, e reivindicando a restauraqiio da 
dogmatica dos Padres da Igreja, particu- 
larmente de santo Agostinho, contra as 
novidades 'filosoficas' dos teologos da Com- 
panhia de Jesus. Nesses conceitos C que se 
havia inspirado o livro Comunh2o freqiiente, 
escrito por Antoine Arnauld (1612-1694), 
doutor da Sorbonne, por sugestiio de Saint- 
Cyran" (G. Preti). 

Jansinio (Cornelis Jansen), teologo 
flamengo que estudou em Utrecht e depois 
em Lovaina sob a Cgide dos jesuitas, traba- 
lhou durante vinte e dois anos no seu Au- 
gustinus, que teve sucesso verdadeiramente 
estrondoso ao ser publicado, em tris tomos, 
em 1640. 

Na obra, Jansinio pretende expor a 
aenuina doutrina de santo Agostinho, a dou- 
Srina que havia enformado Igreja &tiga e 
fora um dos pilares do Concilio de Trento. 

Como veremos, o jansenismo sera 
acusado de heresia, mas, tanto no livro 
como em seu testamento. anexo ao livro. 
Jansinio diz com muita clareza que submete 
as proposiq6es do seu trabalho ao juizo da 
Santa St. 

Vejamos ent5o brevemente o conteudo 
do Augustinus. 

No primeiro tomo, constituido de 
oito livros, Jansinio, por meio da doutrina 
de santo Agostinho, demole a heresia de 
Pelagio (que, no inicio do sCculo V, em con- 
traste com Agostinho, havia propugnado a 
doutrina segundo a qua1 o pecado original 
n5o teria enfraquecido a capacidade humana 
de fazer o bem). 

No segundo tomo, Jansinio fixa os 
limites da raz5o e fala do status naturae 
lapsae e do status naturae purae. 

No terceiro tomo, ele exp6e as dou- 
trinas relativas i graqa, i predestinaq50 e 
a liberdade. S5o interessantes as teses de 
Jansinio sobre a relaqiio raziio-fC. Jansinio 
6 decididamente contrario ao uso da raziio 
nas quest6es de fk, j i  que a raz5o C "miie de 
todas as heresias"; reieita o racionalismo da , , 
escolastica e, no que se refere a fC, reporta-se 

"memoria" da tradiqgo. 
A raziio C inutil ou prejudicial para 

a ft, tanto que Cristo quis encerrar "nos 
pordes de tal santa ignorBncia o excessivo 
desejo de saber com que se perturbam os 

filhos da Igreja. [...I Ele nunca objetivou 
nos tornar eruditos, mas apenas nos dar a 
simples cogniqiio da verdade divina e certa, 
cujas raizes, isto C, as raz6es, est5o ocultas 
ern um lugar mais profundo e inacessivel a 
agudeza de nossa investigaqiio". 

Portanto, em materia de fC, a raziio C 
rejeitada; C preciso referir-se 2 memoria da 
tradi~iio. E, na tradiqiio da Igreja, Agosti- 
nho, "primeiro dentre todos os antigos Pa- 
dres, partindo dos principios de s5o Paulo, 
trouxe A luz com incrivel profundidade e 
penetraqiio todas as conclusdes da graqa, 
que at6 agora permanecera como que oculta 
na fC dos crist50sn. 

No que se refere mais especificamente 
A doutrina da graqa, Jansinio, juntamente 
com Agostinho, afirma que o pecado ori- 
ginal corrompeu o homem, cuja vontade C 
dominada pela delectatio terrestris, de mod0 
que, se a charitas ou delectatio caelestis n5o 

Corrillio Jilrzsir~io (1.76. -1 6.6 ) 
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determinasse infalivelmente a vontade de 
fazer o bem, todas as agdes humanas seriam 
pecaminosas. 

pel0 jansenismo 

0 Augustinus de Jansinio foi ime- 
diatamente atacado pelos jesuitas. Em sua 
maioria molinistas, eles acusaram Jansinio 
e seus seguidores de serem calvinistas, ou 
seja, de serem, entre outras coisas, negadores 
da liberdade humana. Publicado em 1640, 
o Augustinus foi condenado pela Sagrada 
Congregagiio do Index e da Inquisigiio em 
1641, ao passo que, em 1642, atravCs da 
bula In eminenti, Urbano VIII vetou que se 
escrevesse e discutisse sobre cinco proposi- 
g6es extraidas do Augustinus. 

Essas cinco proposigdes, tiio famosas e 
tiio discutidas, siio as seguintes: 

1) alguns preceitos de Deus siio impos- 
siveis para os justos, mesmo que os queiram 
e se esforcem com todas as forgas que t@m na 
presente natureza, porque lhes falta a graga 
que os torna possiveis; 

2) niio se resiste nunca i graga interior, 
no estado de natureza decaida; 

3) para granjear mCrito ou demCrito, 
niio se requer a liberdade a partir da neces- 
sidade interior, mas somente a liberdade a 
partir da coagiio exterior; 

4)  os semipelagianos admitiam para 
cada ato, mesmo no inicio da fC, a necessi- 
dade da graga preveniente e eram herCticos 
ao concederem a vontade humana o poder 
de resistir ou obedecer h graga; 

5) C um err0 semipelagiano afirmar que 
Cristo morreu por todos. 

Em 1650, os bispos franceses pediram 
que a Santa SC se pronunciasse de maneira 
inequivoca sobre essas cinco proposig6es. 0 
papa Inocikio X nomeou uma comissiio, 
diante da qua1 jansenistas e antijansenistas 
puderam defender suas respectivas posig6es. 
E, por fim, com a bula de 31 de maio de 
1653, intitulada Cum occasione, chegou-se 
5 condenagiio das cinco proposig6es. 

Apesar disso, Arnauld e seus amigos 
de Port-Royal ( o  que veremos melhor 
quando tratarmos de Pascal) afirmaram 
que as cinco proposigdes s3o hereticas, mas 
acrescentaram que elas niio se encontravam 

- com seu presumido sentido herktico - no 
Augustinus. 

Assim, bispos e teologos franceses vol- 
taram ?i cena e, em 1654, declararam que 
Jansinio havia verdadeiramente exposto, 
defendido e ensinado as cinco proposigdes. 
E o papa Alexandre VII, com a constitui- 
giio Ad sacrum beati Petri sedem, de 16 de 
outubro de 1656, confirmou a condenagso. 
Mas as polimicas niio pararam. Em 1665, 
o mesmo papa Alexandre VII, atravCs da 
constituigiio Regiminis apostolici (15 de 
fevereiro de 1665), imp& aos jansenistas 
um formulirio de submissiio. 

Todavia, nem mesmo esse formulirio 
de submissiio conseguiu esclarecer a questiio. 
E, depois de outros episodios e discussdes, a 
"paz de Clemente XI" conseguiu encerrar a 
primeira fase do jansenismo. 

Tal paz, porCm, niio foi definitiva. As- 
sumindo a heranga espiritual de Arnauld, 
o padre oratoriano Pasquier Quesnel rea- 
cendeu a polimica com seu livro 0 Novo 
Testamento com reflex6es morais (1668). 
Em 1705, atravCs da bula Vineam Domini 
(15 de junho), Clemente XI condenava a 
"obsequioso silincio" em relag50 i s  cinco 
proposigdes; em 29 de outubro de 1709, o 
rei ordenou a destruigiio do convent0 de 
Port-Royal, "ninho de jansenismo"; por 
fim, em 8 de setembro de 1713, com a bula 
Unigenitus Dei Filius, C condenada de fato 
toda a doutrina do jansenismo. 

O jansenismo conheceu certa difusiio 
na Itilia: em Pavia (com Pietro Tamburini), 
em Ginova (com Palmieri, Solari e outros) e 
em Nipoles (com Serrao, Simioli e outros). 
Mas foi sobretudo em Pistoia que o movi- 
mento jansenista, com o bispo Scipione De' 
Ricci, serviu de base para notiveis e variadas 
reformas. A condenagiio do jansenismo de 
Pist6ia ocorreu com a bula Auctorem fidei, 
de 28 de agosto de 1784. 

Juntamente com a doutrina sobre a 
graga, a liberdade e a predestinagiio, o jan- 
senismo se caracterizou pela importhcia 
dada ii intimidade da f C  e i rigida disciplina 
moral e penitential, que era referida ao cris- 
tianismo dos primeiros sCculos. 

Foi precisamente urn padre basco, ami- 
go e companheiro de estudo de Janshio, ou 
seja, o abade de Saint-Cyran, quem se encar- 
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regou de difundir o jansenismo na Franga. 0 
centro do jansenismo foi o antigo mosteiro 
feminino cisterciense de Port-Royal, nas 
proximidades de Versailles, que no inicio 
do sCculo havia sido reformado por urna 
piedosa e enCrgica abadessa, Jacqueline Ar- 
nauld (Madre Angtlica). Nas adjacincias do 
mosteiro, impelido pel0 desejo de alcangar a 
perfeigiio cristii, um grupo de leigos retirou- 
se para viver tal idCia. 

A orientagiio espiritual desse grupo de 
leigos foi exercida inicialmente por Saint- 
Cyran e, depois de sua morte, por Louis le 
Maitre de Saci. 

Como ja expusemos as linhas funda- 
mentais da doutrina jansenista e ja tratamos 
das controvCrsias aue ela suscitou e das 
condenaqdes que sofreu, C oportuno agora 
registrar algumas das ideias que, de certa 
forma, constituem a mais significativa con- 
tribuigiio filosofica de Port-Royal. 

Trata-se da Ldgica de Port-Royal ou 
arte de pensar, escrita por Antoine Arnauld 
(1612-1694) e Pierre Nicole (1625-1695). 

TambCm viveram em Port-Royal duas 
tias de Nicole: Madalena e Maria Suyre- 
aux. Por outro lado, Arnauld era irm5o da 
Madre AngClica e do bispo de Angers. Foi 
precisamente da colaboragso entre Arnauld 
e Nicole que nasceu aquele tratado, que apa- 
receu anonimamente em 1662 sob o titulo 
A ldgica ou arte de pensar. 

0 destino desse livro foi muito afortu- 
nado. Durante dois sCculos houve mais de 
cinquenta edig6es francesas, muitas tradu- 
gdes inglesas e muitas tradugdes latinas. 

Como diz o titulo da obra, a logica nso 
seria tanto urna ciincia. mas muito mais urna 
arte: niio urna arte que ensine a combinar 
palavras e formulas, mas que ensine a pensar 
bem. Desse modo, a logica deve tornar-se 
um instrumento adequado "para servir as 
outras ciincias". 

Conseqiientemente, em primeiro lugar, 
C inutil ficar perdendo tempo, como se faz no 
ensino da 16gica escolastica, com silogismos 
fabricados com base em exem~los totalmen- 
te artificiosos. Se o ensino niio pretende ser 
apenas "divertido", mas tambem objetiva 
alcangar resultados validos e uteis, deve se 
basear em exemplificagdes de raciocinios 
efetivamente usados nos varios imbitos do 
saber. da literatura e da vida. 

Em segundo lugar, a logica escolastica 
se propde a nos dar as regras do racioci- 
nio correto e, certamente, C nessas regras 
que consiste a sua utilidade. Entretanto, 

observam Arnauld e Nicole, "tambim niio 
devemos crer que tal utilidade va muito 
longe, ja que a maior parte dos erros dos 
homens niio esta em se deixar enganar por 
mas conseqiiincias, mas sim em se deixar 
encaminhar para falsos juizos, dos quais se 
extraem mas conseqiiincias". 

Em suma, os homens geralmente racio- 
cinam corretamente, isto 6, niio se enganam 
ao extrair conseqiiincias de premissas; o que 
acontece, no entanto, C que freqiientemente 
julgam mal, isto C, niio sabem estabelecer as 
premissas. 

Sintetizando, n2o i quest20 de corre@o, 
mas problema de verdade, raziio pela qua1 a 
arte de raciocinar (ou seja, de deduzir conse- 
quincias de premissas) deve ser precedida da 
arte de pensar (isto 6, de urna arte que ensine 
a estabelecer premissas validas), de urna arte 
que ensine a julgar sadiamente. 

As regras escolasticas n5o siio refuta- 
das. Na realidade, elas siio enquadradas em 
um projeto de tip0 diferente, com referincia 
constante as idkias claras e distintas, i s  luzes 
naturais, ao "bom senso", e mostram um 
espirito cartesiano. 

A influincia de Descartes sobre Ar- 
nauld e Nicole conjuga-se com a exercida 
tambCm por Pascal; e tanto as regras de 
Descartes como as de Pascal siio regras de 
me'todo. 

Com efeito, enquanto as tris primeiras 
partes da obra tratam respectivamente das 
ide'ias, dos juizos e dos raciocinios, a quarta 
parte ("dentre as mais uteis e importantes") 
C dedicada ao me'todo. E a substincia dessa 
parte da Ldgica ou arte de pensar C extraida 
das Regulae, do Discurso sobre o me'todo de 
Descartes, e do fragment0 Sobre o espirito 
geome'trico, de Pascal. 

Enquanto o mCtodo C discutido na 
quarta parte, a segunda parte C dedicada a 
analises lingiiisticas voltadas para evidenciar 
as formas logicas estruturais ou fundamen- 
tais que freqiientemente se ocultam sob as 
mais variadas formas linguisticas. 

Em suma, ha o pensamento que toma 
forma de linguagem: mas a linguagem niio 
deve enjaular e distorcer o pensamento; 
a forma lingiiistica niio deve submeter e 
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viciar as opera~6es ldgicas. E "a funqiio da 
logics, arte de pensar, i precisamente a de 
evidenciar o verdadeiro pensamento que 
esta subjacente as roupagens da forma ver- 
bal, ajudando-nos a remontar da forma ao 
significado, ja que C o significado que deve 
permitir a interpretaqiio da forma, niio a 
forma que deve impor o significado". 

A idkia de um pensamento subjacente 
as mais variadas formas linguisticas levou os 
"solitirios" de Port-Royal a concep~iio de 
uma "gramatica geral". E, com efeito, dois 
anos antes da Ldgica, foi publicada uma 
Gramatica geral e argumentada, escrita por 
Arnauld e Lancelot. 

A intenqiio precisa que transparece 
nessa Gramatica geral 15 exatamente a de 
alcanqar as estruturas fundamentais segundo 
as quais funciona a mente humana, inde- 

pendentemente das diferenqas das linguas 
historicas. 

Em outras palavras, Arnauld e Lancelot 
procuram tornar ldgico o fato historic0 que 
C a linguagem. E tentaram demonstrar (em 
certa medida reproduzindo elementos aris- 
totilicos, devidamente repensados e corrigi- 
dos) que o substantivo define a substincia, 
o adjetivo denota o acidente, o verbo afirma 
as coisas e as julga. 

Em suma, segundo Arnauld e Lancelot, 
a proposiqiio gamatical e a proposiqiio l6gi- 
ca, a lingua e a raziio, deviam coincidir. 

De Saussure afirmara que o programa 
de Port-Royal C um programa estritamen- 
te sincr6nico. E, em nossos dias, Noam 
Chomsky afirma que sua gramhtica trans- 
formational encontra um precedente na 
gramatica de Port-Royal. 

Este C o mostewo de Port-Royul-des-Chumps e m  u m  e s b o p  d o  sCc. XVIII ,  
executudo por M.  de  Roullongue e conservado no  rnuseu de Versa~lles. 

As monlas ctsterclenses do  mostelro de Port-Royal, 
r e for~ando  a rnlclatzva de u m  grupo de relrgtosos, 

promoveram uma reforma dos costumes crrsti?.os e m  sen tdo  rzgoroso, 
que n o  sic. XVll teve grande 1mport2ncza. 



de Descartes 

Em 164 1 ,  o ano sucessivo a primeiro 
edigdo dos Medita@es ds Dsscortss, Pisrrs 
Gassendi rnonifstou o Msrsenne, o omigo 
ds Descortss, o intsngdo ds /&-/as e subrne- 
th-los o exorna. Noscsrarn ossim as Objs@es 
ds Gosssndi, cujo rsdogdo tsrrninou por volto 
ds 75dsmoiods 1641. 

Conduzidos sob o ponto de visto ds um 
inghnuo nominolismo, motsriolismo a sensis- 
mo, os Obje@es ds Gosssndi produzirom sm 
Descortes uma impress60 vsrdadeiromsnte 
md. Rqui propomos olgumos possagsns dos 
Obja<des 6 Terceira Medita~do, em qus Gos- 
sand; rsprovo substonciolmsnts a Dsscortss 
por trocor a id6in de Daus por umo idhio 
inata, snquanto todas as idh~as pressntes 
no msnts humono so chegoriam do sxtsrior: 
o "damonstrogdo" cortssiono do sxisthncio de 
Dsus, portonto, ssrio dsstituido ds quolquer 
fundomsnto. 

R ssse respeito, Descartes replicou: 
"Onde dizsis qus 'nos ndo formomos a idhio 
ds Daus o n6o ssr em bass 6quilo que sou- 
bemos s ouvimos ds outros', otribuindo-lhe, 
o examplo dales, os rnasmos psrfsig6es 
qus Ihe vimos otrrbuidos por outros, gostoria 
qus t~vsssss tornbhm ocrescsntodo ds onds 
oqueles primsiros hornens, dos quais soube- 
mos a ouvirnos tois coisas, tiraram ssta mes- 
mo idhio ds Daus. Corn sfsito, ss o tivsrom 
por si proprios, por que ndo podariomos nos 
t&-la por nos proprios? Ss Daus o rsvslou o 
ales, conseqijsntmants Deus existe". 

1. ObjeyBo 6 regra cartesiana da evidrncia: 
jamais se pode asserir com certeza 
que uma coisa sea por mim concebida 
em si mesma 

Em prime~ro lugar, a partir do fato de 
terdes reconhecido que o claro e dlstinto conhe- 
cirnento da proposi@o "Eu sou umo colsa que 
pensa" b a causa do certeza que tendes, inferis 
de poder estabelecer corno regra geral "qua as 
coisas que concebemos com toda clareza e dis- 
tin560 sbo todas verdadeiras". Todavia, embora 

at& o momento n6o se tenha podido encontrar 
uma regra mais segura de nossa certeza entre 
a escuriddo das coisas humanas, apesar de 
tudo, vendo que tantos grandss engenhos, 
que parecs tenham devido conhscer corn toda 
clareza e distin~do muitas coisas, acreditaram 
que a verdade estivesse escondida no seio do 
proprio Deus ou na profundidads dos abismos, 
n6o hd Iugar para suspeitar qua esta ragra 
possa ser falsa? Por outro lado, depois daquilo 
qus dizem os cbt~cos, dos quais ndo ignorais 
os argumentos, ds qua1 verdade podsmos nos 
respondsr como coisa claramente conhecida, 
sanZlo que & verdade que as coisas parscem 
aqullo qua aparecern a cacla um? for exemplo: 
sinto claraments e distintamente que o sabor 
do ma160 6 bastante agradavel a meu gosto, 
e portanto & verdadeiro que o sabor do meldo 
me aparece talfi mas que por isso seja verdade 
qus o sabor & tal no melbo, como poderei cr&-lo 
eu, que na juventuds e no estado de perfeita 
saCde julgue~ de fato diversarnente, porque 
sentia entdo manifestamente outro sabor no 
meldo? [...I D quass o rnesmo para as coisas 
que se refsrsm ao espirito. Eu teria jurado outra 
vez que era impossivel chegar de uma pequena 
quantidade a uma maior ssm passar por uma 
lgual [...I. Estas colsas me pareciam tdo claras 
e distintas, que eu as tinha como axiomas 
verissimos e certissimosfi e a seguir apesar de 
tudo, houvs razdes que me convencerarn do 
contrdrio, por t&-lo concebido mais claramente 
e rnals distlntamentefi e ainda hoje, quando 
penso na natureza das hipoteses rnatem6ticas. 
meu espirito n6o est6 sern algurna dCvida e 
desconfianp de sua verdads. Rssirn, concedo 
que se possa dizer ser verdadeiro que eu co- 
nheso certas proposi~des, conforme suponho ou 
concebo a natureza da quantidade, da linha, do 
superficie etc.fi mas que por isso elas sejam em 
si mesrnas tais como as concebo, n6o se pode 
asseri-lo com certeza. [. . .] 

2. ObjqBo as tr6s espicies 
de idiias individuadas por Descartes: 
todas as idiias presentes 
no mente humana s6o adventicias 

Depois disso, vos distinguis "as idbias (que 
sustentais que sejam pensamentos, enquanto 
elas 860 como imagens) em tr&s espbcies: 
umas nasceram conosco, as outras v&m de 
fora e sdo estranhas, e as outras sdo feitas e 
inventadas por nos. No pr~meiro ghnaro, colo- 
cals a intelig&ncia que tendes de que coisa seja 
aquilo que b chamaclo em geral uma colsa ou 
uma verdade ou um pensamento; no segundo, 
colocais a id&~a que tendes a respelto do rumor 
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qua ouvis, do sol que vedes, do fogo que sentis; 
no terceiro, colocais as sirenas, os hipogrifos 
e outras quimeras sernelhantes, que fabricais 
e inventais por vos mesmos; e a seguir dizeis 
que talvez pode ser que todas as vossas idbias 
sdo adventicias, ou todas nascidas convosco, 
ou todas feitas por vos, tanto rnais que ainda 
n6o conheceis com suficiente clareza e distingdo 
a origern". Cis por que, para impedir o erro, 
que poderia, todavia, insinuar-se at6 que sua 
origern vos seja intairarnente conhecida, quero 
aqui fazer-vos notar que parece que todas as 
idhias v&rn de fora, e que procedern das coisas 
que existern fora do intelecto, e que caem sob 
algurn de nossos sentidos. Uma vez que, para 
dizer a verdade, o espirito ndo sornente tam a 
faculdade (ou, rnais ainda, Q ele proprio urna fa- 
culdade) de conceber tais idhias estranhas, que 
emanam dos objetos exteriores, e que passarn 
0th ele por meio dos sentidos; de concab&-las, 
digo, completarnente nuas e distintas, e tais 
quais ele as recebe em si; mas, por acrBscirno, 
tern tamb&m a faculdade de uni-las e dividi-las 
diversamente, de estend&-las e encolh&-las, 
de compar6-las e cornp8-las de multos outros 
modos. E dai segue-se que ao rnenos este ter- 
ceiro g&nero de idhias, que vos estabeleceis, 
ndo & diferente do segundo; pois, corn efeito, 
a idBia de uma quirnera ndo & diferente da de 
uma cabep de le60, do ventre de uma cabra 
e do cauda de urna serpente, do reunido das 
quais o espirito faz e compde uma so idhia, 
pols, tornodas separadamente, ou considera- 
das coda urna em particular, sdo estranhas, e 
v&m de fora. [. . .] 

3.Obje560 6 idiia de Deus 
enunciada por Rescartes: 
qualquer idiia de Reus 
que o homem trnha em si, 
jamais tern realidade objetiva 

Depois disso, reconhacendo a desigual- 
dade e a divers~dade que se encontram entre 
as idhias, "& certo - dlzeis - que as que me 
representarn subst6ncias sdo 0190 a rnais, e 
cont&rn em si, por assirn dizer, rnais realidade 
objetiva do que as que me representarn so- 
mente modos ou ac~dentes; e, por f~m, a id&ia 
pela qua1 concebo urn Deus soberano, eterno, 
~nfinito, on~potente e criador universal de todas 
as coisas que estao fora dele tem em si, sern 
dljvlda, mas realidade objetiva do que aquelas 
das quais as subst6ncias finitas me s60 repre- 
sentadas". [. . .] 

Em relaq5o a isso que acrescentais "da 
id&ia de Deus", dizei-me, por favor, urna vez que 
ndo estais ainda certo de sua ex~st&nc~a, corno 

podeis saber que ele nos & representado pela 
sua id6ia corno um Ser eterno, infinito, onipoten- 
te e criador de todas as coisas etc.? Esta id&ia 
que dele formais n6o vern de prefer&ncia do 
conhecimento que dele tivestes anteriormente, 
enquanto ele vos Foi rnais vezes representado 
sob estes atr~butos? Pois, d~zendo a verdade, 
vos o descrevsrieis assim, caso ndo tivQsseis ja- 
mais nada ouvido dizer de sernelhante?Vos me 
direis, talvez, que isto 6 agora trazido apenas 
corno exemplo, sern que definais clinda nada 
sobre ele. Rdmito isso; mas cuidado para dele 
nBo fazer depois urn pressuposto. 

Vos dizeis "que h6 mais realldads objetiva 
na id&ia de urn Deus infinito do que na id&ia 
de urna coisa fmita". Contudo, ern primeiro 
lugar, o espirito hurnano, ndo sendo capaz 
de conceber a infinidade, ndo pode sequer 
tar, nern se f~gurar, uma id&ia que represent0 
urna coisa infinita. E, portando, aquele que diz 
uma coisa infinita atribui a urna coisa que ndo 
compreende urn norne qua igualmente ndo en- 
tende, urna vez que, corno a coisa se estende 
para al6rn de toda a sua cornpreensdo, tarnb&m 
esta infinidade, ou esta negaq5o de terrnos. 
que & atribuida a esta extensdo, n60 pode ser 
entendida pela sun ~ntelig&ncla, que 6 sempre 
restrita e fechada por lirnites. Rlbm disso, todas 
as altos perfei@es que costumamos atribuir a 
Deus, parecern tiradas das coisas que adrnira- 
mos ordinariarnente ern nos, corno a duragdo. 
a pothncia, a ci&ncia, a bondade, a felicidade, 
e asslrn por diante, 6s quais tendo dado toda 
a extens60 possivel, nos dizemos que Deus i: 
eterno, onipotente, onisciente, soberanarnente 
born, perfeitarnente feliz, e assirn por diante. 

E assrm a id&ia de Deus representa, sirn, 
na verdade, todas estas coisas, mas ela ndo 
tem por isso rnals realidade objetiva do que 
t&m as coisas fin~tas tornadas todas juntas, das 
idbias das quals foi cornposta esta id&ia da 
Deus, e depois engrandecida no modo corno 
acobei de descrever. Uma vez que nem aquele 
que diz "etsrno" abraga corn seu pensamento 
toda a extensdo desta durag60, que nunca teve 
inicio e jamais tar6 fim, nern aquele que diz "oni- 
potante" cornpreende todo a rnultiddo dos efei- 
tos possiveis; e assim tamb&m para os outros 
atributos. for f~m, de quern se pode dizer que 
tenha urna idbia de Deus total e perfeita, isto 6 ,  
tal que o represents corno ale b? [. . . ]  E tambbm, 
eu vos pergunto, de que modo podemos nos 
conhecer que aquele pouco de perfe~@es que 
encontramos em nos se encontra tarnbbrn em 
Deus? E depois de t$-lo reconhecido, qua1 pode 
ser a ess&ncia que podemos de Id irnag~nar 
dele? Certamente Deus b inf~nitamente elevado 
acirno de toda cornpreensdo; e quando nosso 
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espirito quer se aplicar 2.1 sua contempla<do, ndo 
somente se reconhece demasiado d6bil para 
compreend6-lo, mas ainda se torna cego e ele 
proprio se confunde. Cis por que ndo & o caso 
de dizer que tenhamos uma idhia verdadeira de 
Deus que o represents como ele 6: basta que, 
com a rela<do das perfei<bes que estdo em nos, 
cheguemos a produzir e a formar alguma sobre 
ole, que, acomodando-se 6 nossa fraqueza, 
esteja tamb6m adaptada a nosso uso, que ndo 
esteja acima de nosso ports, e ndo contenha 
alguma realidode que n8o tenhamos antes 
reconhecido hover em outras coisas ou que por 
meio delas ndo tenhamos percebido. 

4. Obje#io 6 dedug6o cartesiana 
da sxist9ncia ds Deus: 
os atributos que os homens 
conhrem a Reus derivam da apmndiiagem 

Vos concluis: "E, portanto, resta apenas 
a Onica id&ia de Deus, na qua1 se deva consi- 
derar se ai haja alguma coisa que ndo tenha 
podido vlr de mim mesmo. Com o nome de 
Deus entendo uma substdncia infin~ta, sterna, 
imuMvel, independente, onisciante, onipotente, 
e da qua1 eu pr6prio e todas as outras coisas 
que existem (se 6 verdade que de fato existam) 
foram criadas e produzidos. Todas essas co~sas 
s8o de fato tais que, quanto mals atentamente 
as considero, tanto menos me persuado de 
que a idGia que delas tenho possa extrair sua 
origem apenas de mim; e, por conseguinte, de 
tudo aqu~lo que f o ~  dito aqui antes, 6 preciso 
concluir necessariamente que Deus existe". Cis 
que chegastes ao fim a que aspir6veis; quanto 
a mim, como abra~o a conclusdo que tirastes, 
tamb6m ndo vejo de onde pudestes deduzi-la. 
D~zeis "que as coisas concebidas de Deus sdo 
tals que ndo puderam vir de vos mesmo", para 
dai ~nferir "que elas devem ter vindo de Deus". 
Todavia, em primeiro lugar, ndo h6 nada mais 
verdadeiro qua elas tenham vindo de vos mes- 
mo, e que ndo tivestes unicamente por vos a in- 
telig6ncia delas. Com efeito, al6m dos proprios 
objetos exteriores que vos enviaram as idbias. 
elas tambbm partiram, e vos as apreendestes 
dos vossos genitores, dos vossos mestres, 
dos discursos dos s6bios e por fim daqueles 
com os quais conversastes. Mas vos talvez 

ndo sabe se h6 0190 no mundo fora de si; eu 
duvido at6 de ter orelhas corn as quais tenha 
podido ouvir alguma coisa, e ndo conhqo 
homens com os quais tenha podido conversar. 
Podeis responder isto: mas o dirieis, caso ndo 
tivbsseis de fato orelhas par0 ouvir-nos e se nbo 
existissem homens que vos tivessem ensinado 
a falar? Falemos seriamente e ndo mascaremos 
a verdade: as palavras que dizeis sobre Deus. 
ndo as aprendestes frequentando os homens 
corn os quais vivestes? E uma vez que a eles 
deveis as palavras, ndo deveis a eles tamb6m 
as no~6es designadas e entendidas com astas 
mesmas palavras? E, portanto, embora estejais 
de acordo qua elas ndo possam vlr de vos 
apenas, nem por isso segue-se que devam vir 
de Deus, mas apenas de alguma coisa fora de 
vos. Em seguida, o que h6 nestas idbias, que 
ndo pudestes formor e compor por v6s mesmo, 
por ocasido das coisas por vos outrora vistas e 
apreendidas? Credes por isso conceber alguma 
coisa que esteja acima da intelig&ncia humana? 
Certamente, se concebestes Deus tal qua1 ele 
6 ,  tivestes razdo de crer ter sido instruido e se 
tornado erudito pelo mesmo Deus; mas todos 
estes atributos que dais a Deus ndo sdo mais 
qua um amontoado de certas perfei<bes por 
vos notadas em certos homens ou em outras 
criaturas, que o espirito humano 6 capoz de 
estender, de unir e de amplificar conforme Ihe 
agrada, como j6 foi mais vezes obsewado. 

Dizeis "que, embora possais ter por vos 
mesmo a id6ia do substdncia, uma vez que sois 
uma substdncia, n8o podeis, apesar disso, ter 
de vos mesmo a id&ia da substdncia infinita, 
uma vez que sois infinito". Contudo, vos enga- 
nais grandemente, se credes ter a id6io d a  
substbncia infinita, que ndo pode estar em vos a 
ndo ser apenas de nome, e no modo em que os 
homens podam compreender o infinito, e que, 
de fato, 6 ndo compreend&-lo; de modo que 
ndo 6 necesshrio que tal id6ia seja emanada 
por uma substdncia infinita, pois ela pode ser 
formada reunindo e amplificando as perfei~bes 
que o espirito humano & capaz de' concdber, 
como j6 foi dito. 

P. Gassendl, 
Obje@es Feltas palo sanhor Gassendl 
cis Meditationes do sanhor Descartas, 

em R. Cartes~o, 
Med~taz~oni rnetafis~cha con Is obiezioni a nsnoste. 

respondereis: eu sou apenas um espirito, que tradu~6o de R. Tilgher (1  91 2- i913):  



Blaise Pascal: a~tonomia da vaz60, 

miskvia e cyandeza do hornem, 
e vazoabilidade do dorn da fk 

Blaise Pascal nasceu em Clermont em 1623. Genio precocissimo, inclinado 
a matematica e a ciencia, com 16 anos escreveu um Tratado das cbnicas, muito 
apreciado, mas que se perdeu; com 18 anos inventou a "maquina aritmetica", a 
primeira maquina calculadora, e com 23 inventou a experiencia do vazio, demons- 
trando que todos os fenamenos ate entao atribuidos ao vazio do, ao contrario, 
causados pel0 peso do ar. 

Em 1646, em um periodo de convalescenqa do pai, Pascal entrou em contato 
com dois medicos que o fizeram conhecer as obras do abade de Saint-Cyran, pelas 
quais ele se converteu e "foi conduzido a Deus" junto com toda a sua familia: e a 
"primeira conversZio" de Pascal, e seu primeiro contato com Port-Royal. 

Em 1651 morreu o pai, seu unico verdadeiro mestre, e em 
1652 sua irma Jacqueline entrou em Port-Royal para ser freira. ointeresse 

Depois de breve "periodo mundano", atingido entre outras coi- cientifico; 
as duas sas por uma cefaleia quase insuportavel, Pascal foi atingido na conversdes; noite de 23 de novembro de 1654 por uma profunda iluminaqao a 

religiosa, e escreveu um famoso Memorial: esta foi a "segunda ,, Port-Royal 
conversao", seguida pela decisao de deixar toda atividade mun- + 5 1-3 
dana. 

Entre 1655 e 1656 passou algumas semanas com os Solitaires de Port-Royal, 
doravante sob a tempestade da polemica antijansenista. Em defesa dos jansenistas 
e em polemica contra o laxismo moral dos jesuitas, escreveu sob pseud6nimo as 
Provinciais, dezoito cartas das quais a ultima data de 24 de marqo de 1657: a Con- 
gregac;%o do Index condenou a obra em setembro do mesmo ano. Entrementes, 
ele tentava realizar o projeto de uma Apologia do cristianismo, cujos fragmentos 
foram recolhidos e ordenados nos Pensamentos (1669). Morreu em 19 de agosto 
de 1662. 

1 A genialidade precoce Ier: "Tao logo meu irmao alcanqou a idade 

d e  Pascal 
da razgo, deu sinais de intelighcia extraor- 
diniria, seja com pequenas respostas dadas 
a proposito de diversas coisas, seja com 

Blaise Pascal nasceu em Clermont, em certas perguntas sobre a natureza das coisas 
19 de junho de 1623. Na biografia de Pascal, que surpreendiam a todos. Essa aurora de 
escrita por sua irma Gilberte Pkrier, podemos belas esperanqas nunca foi desmentida. Com 
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efeito, com o passar dos anos, crescia nele a 
forqa do raciocinio, de forma que era muito 
superior 5 capacidade de sua idade". A edu- 
caqio do jovem Pascal foi obra de seu pai, 
como revela Gilberte: "Meu irmio nunca 
foi ao coligio e nunca teve outros mestres 
alCm de meu pai". 

Etienne Pascal, o pai de Blaise, deixou 
Clermont em 163 1 e transferiu-se para Paris, 
tambim com a intenqio de cuidar melhor da 
educaq5o dos filhos. Nos primeiros tempos 
de seu period0 parisiense, Blaise descobriu 
sozinho a geometria, "indo t i o  depressa e 
impelindo suas pesquisas t i o  adiante que 
logo chegou 5 trigisima segunda proposiqio 
do primeiro livro de Euclides". 

0 matematico La Pailleur, amigo do 
pai de Pascal, ficou impressionado com a 
genialidade precoce do jovem e o introdu- 
ziu no ceniculo cientifico (a "acadtmie") 
do padre Marin Mersenne, cenaculo fre- 
qiientado por fisicos e matematicos como 
Desargues, Roberval e Gassendi. 0 cenacu- 
lo reunia-se urna vez por semana e ouvia um 
relato de algum dos socios, ou entio urna 
comunicaqio cientifica de varios cientistas 
correspondentes, como Descartes, Fermat, 
Galileu, Torricelli etc. 0 principio no qual 
se inspirava o cenaculo do padre Mersen- 
ne - ceniculo que, posteriormente, daria 
origem 5 Academia das Ciincias de Paris 
- era o de que 5 ortodoxia em matiria de 
f i  correspondia urna completa autonomia 
da pesquisa cientifica fundada na expe- 
riincia e n i o  nas especulaqoes metafisicas. 
Pois bem, como diz ainda Gilberte, nesse 
cenhculo "meu irmio correspondia plena- 
mente ao seu papel, tanto no exame dos 
trabalhos alheios como na produqio; com 
efeito, era um daqueles que freqiientemente 
aportava fatos novos. Naquelas reunioes, 
tambim eram examinados com bastante 
freqiiincia trabalhos que vinham da Ale- 
manha e de outros paises estrangeiros, e 
o seu juizo era ouvido com atenqio maior 
do que o dos outros, porque tinha urna 
intuiqio t i o  lucida que conseguia descobrir 
defeitos dos quais os outros n i o  se haviam 
apercebido". 

Aos dezesseis anos, sempre segundo 
Gilberte, Pascal escreveu um Tratado das 
cdnicas, "urna obra de grande fblego, tanto 
que se dizia que, depois de Arquimedes, 
n io  se havia visto nada de t5o poderoso". 
Pascal n io  publicou a obra, que acabou se 
perdendo. Dela nos resta um fragment0 de 
urna copia feita por Leibniz (que conseguiu 

o manuscrito inteiro com o sobrinho de 
Pascal, Etienne Pirier). 

Aos dezoito anos, Pascal inventou "aque- 
la maquina aritmitica com a qual se fazem 
todas as espCcies de operaqtjes, n io  apenas 
sem lapis e sem jetom, mas tambim sem 
saber qualquer regra de aritmCtica e com 
infalivel seguranqa". E comenta a irmi de 
Pascal: "Essa invenqio foi considerada urna 
coisa nova na natureza, no sentido que re- 
duz a mecanismo urna cicncia que reside 
inteiramente na mente e apresenta um meio 
para realizar todas as operaqoes com total 
certeza, sem necessidade de raciocinio." 
Trata-se da primeira maquina calculadora, 
idealizada por Pascal para ajudar o pai, 
que estava assoberbado de trabalho em 
Ruio, onde era "comissario deputado de 
Sua Majestade na Alta Normandia, para 
a imposiqio e coleta de impostos". Pascal 
empregou aproximadamente dois anos na 
montagem da maquina, em virtude das 
dificuldades encontradas pelos artesiios e 
limadores. Em 1645 solicitou a patente para 
a sua maquina, que foi concedida em 1649. 
Pascal continuou a aperfeiqoar sua invenqio. 
0 ultimo modelo da maquina, chamada de 
"pascalina", data de 1652 e esta conserva- 
do at6 hole no Conservatorio Nacional das 
Artes e Oficios de Paris. 

Ainda na biografia escrita por Gilberte 
PCrier, podemos ler: "Aos vinte e tris anos, 
tomando conhecimento da experiincia de 
Torricelli, inventou e realizou outra, que foi 
chamada de experiBncia do vacuo, que de- 
monstra claramente que todos os fenBmenos 
at6 entio atribuidos ao vacuo, na verdade 
sio causados pel0 peso do ar". Ficou cilebre 
o experiment0 que Pascal fez realizar por 
seu cunhado Pirier no Puy-de-DBme em 19 
de setembro de 1648, atraves do qual de- 
monstrou que a pressio da atmosfera sobre 
a coluna de mercurio de um barbmetro torri- 
celiano diminui com o aumento da altitude. 
Em 1651 escreveu o Tratato do vacuo, do 
qual s6 nos restam poucos fragmentos. 

Nesse mesmo ano de 1651, morreu o 
pai de Pascal. Em janeiro do ano seguinte, 
Jacqueline ingressou em Port-Royal, onde 
tomou o vCu no mis de maio. Gilberte co- 
menta: "Como minha irmi tinha um grande 
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espirito, t5o logo Deus mudou seu coraq5o 
compreendeu, como meu irm50, todas as 
coisas que este dizia sobre a santidade da 
religi5o crist5 e, n io  podendo tolerar a im- 
perfeiq50 na qua1 acreditava estar ao perma- 
necer no mundo, fez-se religiosa em mosteiro 
muito austero em Port-Royal des Champs, 
onde morreu aos trinta e seis anos, depois 
de ter cumprido as mais dificeis funqoes e 
de ter merecido em pouco tempo miritos 
que outras religiosas so conquistam depois 
de muitos anos". 

Nesse period0 de tempo, Pascal foi 
atacado por varias doenqas, inclusive uma 
cefaliia quase insuportavel. 0 s  midicos o 
aconselharam a renunciar a qualquer ativi- 
dade intelectual e distrair-se. Foi entio que 
Pascal voltou ao mundo. "Frequentou a 
corte varias vezes, e alguns entendidos ob- 
servaram que logo se adaptou perfeitamente 
aquele clima, como se o houvesse respirado 

durante toda a vida". Em 14 de abril de 
1652, viajou para o pequeno Luxemburgo, 
a convite da duquesa d'Aiguillon (sobrinha 
de Richelieu), em companhia de duquesas 
e cavalheiros, aos quais apresentou sua ma- 
quina calculadora. Ao que parece, tambim 
freqiientou os sakes de Madame de Sabli. 
Ligou-se a amigos mundanos como o cava- 
leiro Meri, o duque de Roannez e Damien 
Mitton, com quem frequentava a alta socie- 
dade. Na companhia deles tambim realizou 
uma viagem de lazer ao Poitou. E sempre 
Gilberte quem comenta: "Esse foi o tempo 
mais ma1 aplicado de sua vida. Com efeito, 
embora se tenha preservado dos vicios, por 
misericordia de Deus, no fundo tratava-se 
sempre daquele clima mundano, tiio dife- 
rente do clima do Evangelho. Deus, que Ihe 
pedia maior perfeiqiio, n5o queria deixa-lo 
solto por muito tempo e, para retira-lo do 
mundo, serviu-se de minha irmii, assim 
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como antes se havia servido de meu irmio 
para tirar minha irmi dos seus compromis- 
sos mundanos." Pascal via freqiientemente 
Jacqueline - que havia pronunciado seus 
votos em 5 de junho de 1653 -, que foi 
quem o convenceu a deixar o mundo e todas 
as conversaqoes mundanas. E, aos trinta 
anos. Pascal decidiu mudar de vida. 

E assim, depois do chamado "periodo 
mundano" (ao qua1 remontaria o Discurso 
sobre as paixoes do amor, descoberto em 
1843 por Victor Cousin e por ele atribuido 
a Pascal), deu-se a "segunda conversio" 
de Pascal, a que C atestada pel0 famoso 
Memorial. 

Todavia, antes de passar a esse Memo- 
rial, seria bom pel0 menos acenar a "primei- 
ra conversio", que p6s Pascal em contato 
com Port-Royal. Em 1646, o pai de Pascal 
caiu sobre o gelo e fraturou uma perna. 
Foi confiado aos cuidados de dois midicos 
competentes, Deslandes e De la Bouteillerie, 
que permaneceram durante trts meses na 
casa de Pascal. Quem conta C Marguerite 
Pirier, sobrinha de Pascal: "Esses senhores 
tinham tanto zelo e tanta caridade pel0 bem 
espiritual do proximo quanto tinham pela 
saude cor~oral .  Eles notaram em meu av6 e 
em toda a sua familia muito espirito e, con- 
siderando como grande prejuizo que tantos 
talentos fossem empregados unicamente nas 
cisncias humanas, de que sabiam muito bem 
a inutilidade e a futilidade, empenharam-se 
junto a Pascal, meu tio, para induzi-lo a lei- 
tura de livros de s6lida piedade e para fazer 
com que lhe agradassem. E o conseguiram 
plenamente. Com efeito, como tinha espirito 
bem formado e otimo e, embora muito jo- 
vem, nunca se entregara a todas as loucuras 
da juventude, Pascal conheceu o bem, o 
sentiu, o amou e o abraqou. E quando aque- 
les senhores o ganharam para Deus, com 
ele ganharam toda a minha familia. Com 
efeito, t i 0  logo meu av6, depois daquela 
grave doenqa, comeqou a ficar em condiqoes 
de dedicar-se a alguma coisa, seu filho, que 
comeqava a gostar de Deus, fez com que ele 
tambCm o amasse, bem como minha tia, sua 
irmi, que ficou t i 0  intimamente convencida 
aue decidiu entiio deixar o mundo e tornar-se 
religiosa [. . .I. Depois, todos conheceram o 
santo cura (o doutor Guillebert. cura de Ron- 
ville, amigd e discipulo de saint-cyran), que 
havia atraido para Deus aqueles dois senho- 
res de que Deus se serviu para iluminar toda 
a nossa familia, e colocaram-se sob a guia 
desse santo homem, que os conduziu para 

Deus de mod0 admiravel". Assim, foram os 
dois mCdicos que colocaram nas miios de 
Pascal as obras de Saint-Cyran, atravts das 
quais ele foi convencido. E essa 6 a chamada 
"primeira conversio" de Pascal. 

Ja a "segunda conversio" realizou-se 
em 1654, quando Pascal decidiu deixar o 
mundo. Nesse mesmo ano, ele publicou o 
Tratado sobre o equilibrio dos liquidos, o 
Tratado sobre o peso da massa de ar  e o 
Tratado do tri2ngulo aritme'tico, alCm de 
manter correspondihcia com Fermat sobre 
questties de calculo da probabilidade. 

Nesse meio tempo, em setembro, 
Pascal visitou Jacqueline em Port-Royal e 
confiou-lhe que, "embora em meio i s  suas 
grandes ocupaqoes e i s  coisas do mundo 
que mais podiam contribuir para fazg-lo 
amar", sentia "grande desprezo pel0 mundo 
e desgosto quase intoleravel pelas pessoas 
que nele vivem". 

Na noite de 23 de novembro de 1654, 
foi atingido por profunda e fulgurante 
iluminaqao religiosa, escrevendo entio o 
Memorial, que durante o resto de sua vida 
manteve costurado em sua roupa, de onde 
um seu empregado o retirou alguns dias 
depois de sua morte. 

Esse Memorial comeqa com a invo- 
caqao ao "Deus de Abraio, Deus de Isaac, 
Deus de Jaco", e se encerra com estas pala- 
vras que se tornaram cilebres: 

"Jesus Cristo. 
Jesus Cristo. 
Eu dele me havia separado; 
eu o afastei, o reneguei 
e o crucifiquei. 
Que nunca mais dele me separe. 
Que so permaneqa 
nos caminhos ensinados pel0 Evangelho. 
Renuncia total e doce. 
Completa submiss20 a Jesus Cristo e 

a meu diretor. 
A alegria eterna por um dig de prova 

sobre a terra. 
Non obliviscar sermones tuos. Amen." 
111 

3 Pascal e m  Port-Royal 

Em 1655, Pascal transcorreu algumas 
semanas com os Solitaires de Port-Royal. 
E provavelmente a esse periodo remonta a 
Conversa~iio com o senhor de Saci sobre 



Capitulo nono - Rluise Pascal: cizncia e f& 173 

Epicteto e Montaigne, cujo texto foi redigi- 
do por N. Fontaine, secretario de De Saci. 

Antoine Singlin (1607-1664) era um 
dos mais estimados diretores espirituais de 
Port-Royal. Jacqueline insistiu com ele para 
que guiasse Pascal em seus primeiros passos. 
Posteriormente, Pascal foi confiado a De Saci 
(1613-1684), sobrinho de Antoine Arnauld 
e de Madre AngClica. "Naquele period0 
(7-21 de janeiro de 1655) - escreve Fon- 
taine - Pascal tambCm veio a Port-Royal 
des Champs. N3o me detenho para dizer 
quem era esse homem, que nso somente a 
Franga, mas toda a Europa, tanto admirou. 
Sua mente, sempre viva e sempre ativa, era 
de uma vastidgo, de urna elevag30, de uma 
firmeza, de urna agudeza e de urna precis30 
superiores a qualquer imaginagao [. . .I,  que 
encantava e arrebatava a todos." 

0 Manual e as Diatribes (ou Discur- 
sos) de Epicteto e os Ensaios de Montaigne 
eram livros com os quais Pascal tivera longa 
familiaridade. Para Pascal, Epicteto viu a 
grandeza do homem, mas n3o a corrupgiio 
da natureza humana, ao passo que Mon- 
taigne, ao  contrario, so viu miskria. Epicteto 
"tem urna arte incornparavel ao perturbar a 
serenidade daqueles que a buscam nas coisas 
exteriores, e ao forgii-10s a reconhecer que 
siio verdadeiros escravos e miseros cegos, 
pois 6 impossivel que eles encontrem algo 
de diferente do err0 e da dor, de que fogem, 
sem se entregarem sem reservas unicamente 
a Deus". Ja Montaigne, por seu turno, "t? 
incornparavel em confundir o orgulho da- 
queles que, fora da ft?, tim a pretensiio de ser 
verdadeiramente justos, em mostrar o err0 
daqueles que se apegam as suas opini6es e 
acreditam encontrar verdades inabaliveis 
nas citncias, e em convencer t3o bem a 
raz3o de sua pouca luz e de seus desvios, 
que se torna dificil, quando se faz bom uso 
dos seus principios, ser tentado a encontrar 
repugnhcia nos misttrios". 

E aqui que, de certo modo, encontra- 
mos algumas das raizes daquelas meditaq6es 
sobre a grandeza e misCria do homem, que 
depois encontraremos nos Pensamentos. 

Em 1656, Pascal esteve mais urna vez 
por duas semanas em Port-Royal, agora sob 
a tempestade da poltmica antijansenista. Em 
defesa dos jansenistas, sob o pseud6nimo de 
Louis de Montalte, ele comegou a escrever as 
Provinciais. Em 23 de janeiro de 1656, saiu 
sua primeira Carta escrita a um provincial 
por um de seus amigos acerca das atuais 
disputas nu Sorbonne. A essa seguiram-se 
mais dezessete cartas, a ultima das quais da- 
tada de 24 de marqo de 1657. Em setembro 
desse mesmo ano, a Congregaqso do index 
condenou as Provinciais. 

Enquanto trabalhava nas Provinciais e 
prosseguia em suas investigaq6es cientificas, 
Pascal tentava realizar tambkm um grande 
projeto, urna Apologia do  cristianismo. 
Essa obra nunca foi concluida. mas altruns " 
fragmentos desse projeto foram reunidos 
e ordenados nos Pensamentos, publicados 
pela primeira vez em 1669. 

Pascal morreu em 1 9  de agosto de 
1662. Entre 1659 e 1662, ele havia escrito 
aquela Oragio para pedir a Deus o born uso 
das doengas, na qual, entre outras coisas, 
podemos ler: "N3o vos pego saude, nem 
doenga, nem vida, nem morte, mas sim que 
disponhais de minha saude e de minha doen- 
ga, de minha vida e de minha morte, para 
vossa gloria, para minha salvaqiio e para o 
beneficio da Igreja e de vossos santos, dos 
quais espero fazer parte por vossa gaga.  
S6 vos sabeis aquilo que 6 adequado para 
mim: sois o senhor supremo, fazei o que 
quiserdes. Dai-me ou retirai de mim, mas 
conformai minha vontade B vossa. E que, 
com submiss30 humilde e perfeita e com 
santa confianqa, eu me dispbnha a receber 
as ordens de vossa ~rovidincia eterna. e aue 

2 1 

eu adore igualmente tudo aquilo que me 
vem de vos". Pascal morreu de tumor abdo- 
minal. Antes de morrer, quis confessar-se e 
comungar. E, quando o piroco o abenqoou, 
ele exclamou: "Que o Senhor nunca me 
abandone!" Teve um novo ataque, do qual 
nao se refez. Deixou de viver precisamente 
A urna hora de 19  de agosto de 1662. Aos " 
trinta e nove anos e dois meses. 
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entre saber cientifico e f& religiosa 

No fragmento de Prefacio ao projetado Tratado sobre o vazio, Pascal trasa 
uma clara demarca@o entre ciencias empiricas e teologia, em que ataca sobretudo o 
principio de autoridade na pesquisa racional: na teologia, com efeito, o principio de 

autoridade e legitimo e necessario, mas nas materias empiricas ou 
Limite preciso racionais a autoridade e inutil, porque apenas a raz%o tem mod0 
entre ci@ncias de conhece-las e de faze-las progredir. 
empiricas As verdades teologicas s%o diversas das que se obt@m com o 
e teologia raciocinio e,com a experiencia: eternas as primeiras, progressivas as 
+ §  1 segundas. E preciso, portanto, deixar intactas as verdades eternas 

reveladas e fazer progredir continuamente as verdades humanas. 

Segundo Pascal, os homens s%o estruturalmente impotentes para tratar com 
ordem completa qualquer ciencia, porque e impossivel definir todos os termos 
empregados e demonstrar todas as proposi$des adotadas. Todavia, se e impossi- 
vel operar com um metodo cientifico perfeito e completo, e possivel aplicar um 

metodo menos convincente, mas n%o menos certo: o metodo da 
DO metodo geometria, que consiste em n%o definir verdades evidentes, com- 
da geometria preendidas por todos os homens, e em definir as outras menos 
ao metodo ideal evidentes. Ora, o metodo ideal realiza-se pela "arte de persuadir" 
+ § 2 e consiste de tr@s partes essenciais, as quais correspondem igual- 

mente grupos de regras: 
1) definigdes claras de todos os termos de que nos servimos; 
2) axiomas evidentes postos como fundamento da demonstra@o; 
3) demonstragdes em que os termos definidos devem sempre ser mentalmente 

substituidos pelas defini~des. 

Para conhecer a fundo o homem, todavia, n%o e suficiente apenas o esprit 
de geometrie, o qua1 se refere a principios "tangiveis", enquanto a realidade do 
homem e um "prodigio" complexo, enigmatic0 e contraditorio, e as premissas certas 

dos matematicos s%o as que, no final das contas, n%o conseguem 
Para o captar os lados mais ricos e interessantes da realidade e da vida. E 
conhecimento preciso, portanto, sobretudo esprit de finesse, o espirito intuitivo 
do homem que n%o se ensina mas se experimenta, e que porem tambem ele 
Ppreciso t a m b h  possui forte valencia normativa; este esprit comporta de fato ne- 
o espirito cessariamente uma mente vigilante e atenta, n%o obscurecida por 
intuitive desejos e paixdes, e esta em grau de alcan~ar assim os dominios 
+ § 3  e as realidades inatingiveis pelo esprit de geometrie: as verdades 

etico-religiosas, das quais depende nosso destino, o sentido de 
nossa exist@ncia, e que n%o entram na arte de persuadir porque apenas Deus pode 
infundi-las na alma. 

1 AS verdades etepnas I..evelada impressionante lucidez a demarcaqso entre 
ciHncias empiricas e teologia, especificando devem pevmahecev intactas, 

. .  . os relativos mitodos de base e delineando 
as verdades h~manas as respectivas caracteristicas do discurso 
devem pvogredir cientifico e do discurso teol6gico. 

Antes de mais nada, Pascal ataca o 
principio de autoridade na pesquisa racio- 

No fragmento do Prefacio ao projeta- nal. Dar valor unicamente a autoridade dos 
do Tratado sobre o vacuo, Pascal traga com livros antigos 6,  sem duvida, um defeito. 
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Pascal, porCm, niio pretende p6r de 
lado tal defeito apenas para introduzir 
outro em seu lugar, isto C, o de achar que o 
raciocinio C sempre e em toda parte o unico 
valor. Com efeito, h i  iimbitos nos quais C 
obrigatorio o recurso ao texto, como, por 
exemplo, na atestagiio de fatos historicos e 
geogra'ficos, e sobretudo para aquilo que se 
refere a religiiio. 

A realidade t que os principios da f C  
"estiio acima da natureza e da raziio. E a 
mente humana, como C muito fraca para 
nos fazer chegar at6 16 apenas com seus 
esforgos, so pode alcangar essas sublimes 
verdades quando levada a elas por uma forga 
onipotente e sobrenatural ". 

Na teologia, portanto, o principio de 
autoridade - a refersncia ao texto em que 
estiio contidas as verdades de fC reveladas 
- 6 legitimo e necessario. Mas, precisa Pas- 
cal, isso niio C valido para as matCrias que 
siio objeto de experiincia e de raciocinio: 
"aqui a autoridade C inutil; so a raziio tem 
condiq6es de conhecC-las. Elas tCm os seus 
direitos separados; 16, a autoridade tinha a 
supremacia; aqui, por seu turno, domina a 
raziio". 

E onde dominam a experisncia e a 
raziio deve haver progresso: a intelighcia 
"tem toda a liberdade para se expandir: 
sua inexaurivel fecundidade produz conti- 
nuamente, e suas invenqoes podem ser ao 
mesmo tempo infinitas e ininterruptas". 

Afirma Pascal que, assim, a geometria, 
a aritmitica, a musica, a fisica, a medicina, 
a arquitetura e todas as cicncias que depen- 
dem da experihcia e do raciocinio devem se 
desenvolver: " 0 s  antigos as encontraram 
apenas esbo~adas por aqueles que os pre- 
cederam, e nos as deixaremos para os que 
vierem depois de nos em um estado mais 
avangado do que as tivermos recebido." 

As verdades teologicas e as verdades 
que obtemos com o raciocinio e a expe- 
ricncia GO, portanto, diferentes: eternas as 
primeiras, progressivas as segundas; dom 
de Deus as primeiras, fruto da atividade hu- 
mana as segundas; encontr6veis nos textos 
sagrados as primeiras, resultados da enge- 
nhosidade humana, de provas racionais e de 
experimentos as segundas. 

Pois bem, a explicita~io da diferenga 
existente entre as verdades de f C  e as verda- 
des cientificas "deve nos fazer lamentar a 
cegueira daqueles que, nas cicncias fisicas, 
apresentam apenas a autoridade como prova 
ao invis do raciocinio e das experihcias, e 

devemos ter horror pela malicia daqueles 
que empregam apenas o raciocinio na teo- 
logia ao inv@ da autoridade das Escrituras e 
dos Padres. E preciso encorajar aqueles timi- 
dos que niio ousam inventar nada na fisica, 
e confundir a insolincia daqueles temeririos 
que cogitam novidades em teologia". 

E exatamente ai que Pascal vE a desgra- 
Ca de seu tempo, j6 que, diz ele, "vemos que 
siio apoiadas obstinadamente e recebidas 
com aplausos muitas opinioes novas em teo- 
logia, desconhecidas por toda a antiguidade, 
ao passo que aquelas que se produzem em 
fisica, embora em menor numero, parece 
que tern de ser consideradas falsas sempre 
que atinjam, mesmo que em pouca coisa, 
as opini6es acreditadas, como se o respeito 
pelos antigos filosofos fosse um dever, e 
aquele pelos mais antigos Padres fosse ape- 
nas benevokncia ". 

Mas essa atitude deve ser subvertida: t 
preciso deixar intactas as verdades reveladas 
e fazer progredir continuamente as verdades 
humanas. 

2. 0 mktodo ideal realiza 
a "arte de persMadir" 

0 saber cientifico, portanto, C aut6- 
nomo e diverso das verdades de fC: estas, 
alim do mais, siio imutaveis, ao passo que 
as verdades cientificas estiio e devem estar 
e m  expansiio. 

Escreve Pascal nos Pensamentos: "A f C  
C diferente da demonstraqiio; esta C humana, 
a outra i dom de Deus. Justus ex fide vivit 
[.. .], mas essa f C  esta no coragiio e nZo nos 
faz dizer sei, e sim creio. " 

E o ideal do saber, isto 6, do scire, C ex- 
posto por Pascal no escrito Sobre o espirito 
geometric0 e sobre a arte do persuadir. 0 
que C preciso fazer para tornar convincentes 
nossas demonstragoes? 

Pois bem, Pascal responde a essa in- 
terrogagiio afirmando que nossas demons- 
trag6es so poderiio ser convincentes sob 
a condi@o de respeitarmos o metodo da 
geometria. Para dizer a verdade, mesmo 
esse metodo, como logo veremos, tambCm 
encontra limites. Por essa raziio, um mitodo 
ainda mais eminente e perfeito - mas que, 
no entanto, i impossivel praticar - deveria 
consistir em duas coisas principais: "Uma 
seria niio usar nenhum termo cujo sentido 
niio se tenha explicado claramente antes. A 
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outra seria nunca enunciar qualquer propo- 
siqio que n i o  seja demonstrada com verda- 
des ja conhecidas. Em suma, isso significa 
definir todos os termos e provar todas as 
proposiq6es." 

Ora, como comenta Pascal, esse mi-  
todo seria belo, mas i impossivel: "Com 
efeito, 6 evidente que os primeiros termos 
que se quisesse definir pressuporiam termos 
anteriores que servissem para sua explicaqio 
e, da mesma forma, as primeiras proposiq6es 
que se quisesse demonstrar pressuporiam 
outras precedentes. Desse modo, fica claro 
que nunca se chegaria aos primeiros termos 
e proposiqdes. Assim, levando as pesquisas 
sempre mais adiante, chega-se necessaria- 
mente a palavras primitivas que n i o  podem 
mais ser definidas, e a principios t i 0  claros 
que n i o  se encontram outros que sejam mais 
claros para servir de prova deles." 

Com isso, fica claro que "0s homens 
s i o  naturalmente e imutavelmente impo- 
tentes para tratar de qualquer ciencia com 
ordem absolutamente completa" . 

Entretanto, essa impotencia para de- 
finir todos os termos e para demonstrar 
todas as proposiq6es n i o  deve nos fazer 
desesperar, pois, embora n i o  seja possivel 
um mitodo perfeito e completo, i possivel 
outro, "inferior" ao idealizado; C "menos 
convincente, mas n i o  porque seja menos 
certo". 

Trata-se do mitodo da geometria: "Ele 
n i o  define tudo e n i o  prova tudo, e nisso i 
inferior ao outro metodo; entretanto, sup6e 
somente coisas claras e constantes pela luz 
natural, sendo por isso perfeitamente ver- 
dadeiro, j6 que i sustentado pela natureza, 
na falta de demonstraqio". 

Portanto, trata-se de fazer com que 
nossas demonstraq6es - se elas quiserem 
ser convincentes - tenham como premis- 
sas verdades evidentes para todos, isto i, 
proposiq6es estabelecidas por aquele lumen 
naturale seu intuitus mentis de que fala Des- 
cartes nas Regulae ad directionem ingenii. 
Assim, a ordem ou mitodo geomitrico, "o 
mais perfeito para todos os homens, n i o  
consiste em definir ou demonstrar tudo, e 
nem consiste em n i o  definir nada ou n i o  
demonstrar nada, mas sim em manter-se na 
justa medida de n i o  definir as coisas claras 
e compreendidas por todos os homens e 
definir todas as outras, e de n i o  provar as 
coisas ja conhecidas dos homens e provar 
todas as outras. Contra tal ordem pecam 
igualmente aqueles que pretendem tudo 

definir e tudo provar, e aqueles que deixam 
de faze-lo nas coisas que n5o s i o  evidentes 
por si mesmas". 

E esse, precisamente, i o procedimen- 
to indicado pelo mitodo geomitrico, que 
n i o  define coisas como o espaqo, o tempo, 
o movimento, o numero, a igualdade, a 
maioria. a diminuicio e muitas coisas se- 
melhantes, "porque esses termos designam 
t i o  naturalmente as coisas que significam, 
para aqueles que comprendem a lingua, que 
a clarificaqio que se poderia tentar acaba- 
ria por produzir mais obscuridade do que 
esclarecimento". 

A natureza supriu a limitaqio de ter 
que definir e demonstrar tudo, dando-nos 
de certas coisas "um entendimento mais 
claro do que aquele que a arte nos apre- 
senta com as suas explicaqdes". Sendo 
assim, ao alcanqar as primeiras verdades 
conhecidas, a geometria se detim e pede 
que elas sejam aceitas, pela razio de que ela 
n i o  tem nada de mais claro para prova-las: 
desse modo, "tudo aquilo que a geometria 
prop6e C perfeitamente demonstrado, por 
luz natural ou por prova". E a luz natural 
dii certezas. 

Existem, portanto, "verdades que estio 
ao nosso alcance". verdades naturais sabidas 
por todos, como, por exemplo, a de que "o 
todo i maior do que uma sua parte", a partir 
das quais, uma vez reconhecidas, podemos 
ter infalivelmente conclus6es persuasivas. 

E, pel0 que foi dito, o m6todo ideal 
que reallza a "arte do persuadir" consiste 
em tres partes essenciais: 

1) definir, por meio de definiq6es claras, 
os termos dos auais devemos nos servir; 

2) propor principios ou axiomas evi- 
dentes como fundamento da prova; 

3)  na demonstraqio, sempre substituir 
mentalmente os termos definidos pelas de- 
finiq6es. 

Na opiniio de Pascal, essas tres partes 
essenciais s i o  explicitadas por um conjun- 
to de regras que, respectivamente, dizem 
respeito i s  def in i~oes ,  aos axiomas e as 
demonstra~oes. E as regras essenciais entre 
todas S ~ O  as seguintes: 

"Regras necessarias para as defini~6es. 
N i o  admitir nenhum termo um pouco obs- 
cur0 ou equivoco sem definiqio. Nas defi- 
niqoes, usar somente termos perfeitamente 
conhecidos ou j6 explicados. 

Regras necessarias para os axiomas. 
Nos axiomas, enunciar somente coisas 
evidentes. 
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Regras necessarias para as demonstra- 
~ 6 e s .  Provar todas as proposiqdes, usando 
somente os axiomas evidentissimos em si 
mesmos ou proposiqdes j i  demonstradas ou 
admitidas. Nunca abusar da ambigiiidade 
dos termos, deixando de substituir men- 
talmente as definiqdes que os restrinjam ou 
expliquem o sentido". 

3 0 "esprit de finesse" 

permite captalr a lriqueza 

e a profundidade da vida 

Portanto, C esse o ideal do saber para 
Pascal. Mas n io  devemos de mod0 algum pas- 
sar por alto o fato de que ele C precisamente 
um ideal. A argumentaqiio C convincente se, 
de premissas evidentes e m  si mesmas, dedu- 
zimos corretamente as conseqiitncias. 

Naturalmente, Pascal C de opiniio que 
urna mente vigilante e atenta, n i o  obnubila- 
da por desejos e paixdes, esta em condiq6es 
de intuir. 

"Espritnlerglomdtrie"reYespritr 
dehinese". 0 esprit de geornetrie, o 
"espirito matematico", refere-se aos 
principios "tangiveis" que, porem, 
estao distantes do mod0 comurn de 
pensar; dada a falta de habito, e fa- 
tigante ocupar-se deles com a mente, 
mas logo que os consideramos com 
atenc;%o, e possivel capta-10s plena- 
mente. 
0 esprit de finesse, o "espirito intui- 
tivo", ao contrario, tem o que fazer 
com os principios do uso comum que 
est%o diante dos olhos de todos; tra- 
ta-se, porem, de principios t%o sutis 
e numerosos que e quase impossivel 
que nenhum deles nos escape: e pre- 
ciso, portanto, urna mente vigilante e 
atenta, n%o obscurecida por desejos 
e paixbes, em grau de alcanqar assim 
os dominios e as realidades que s%o 
inatingiveis pel0 esprit de georne- 
trie: as verdades etico-religiosas, das 
quais depende nosso destino e as 
quais esta ligado o sentido de nossa 
existbcia. 

Nisso reside aquele esprit de finesse 
que irh adquirir sempre mais peso no 
pensamento posterior de Pascal e que, 
diferentemente do  esprit de gdomdtrie, 
permite captar a riqueza e a profundidade 
da vida. 

Como podemos ler nos Pensamentos, 
o esprit de gkome'trie 6 relativo a principios 
que, por assim dizer, "s io  palpaveis", e 
"seria preciso ter mesmo urna mente comple- 
tamente falseada para raciocinar ma1 sobre 
principios tHo rudimentares que t quase 
impossivel que nos escapem". Mas, "na 
mentalidade intuitiva, os principios perten- 
cem ao uso comum e estiio sob os olhos de 
todos. N i o  6 necessirio nada mais alCm de 
prestar aten@o a eles, sem muito esforqo; 
basta somente urna boa vista, mas que seja 
verdadeiramente boa, pois os principios 
s i o  t i o  tgnues e t i o  numerosos que i quase 
impossivel que algum deixe de escapar. Ora, 
a omissio de um principio leva ao erro; por 
isso, C preciso ter a vista bem clara, para 
ver todos os principios, mas tambCm ter 
urna mente equilibrada, para n i o  raciocinar 
falsamente sobre os principios conhecidos". 

A realidade do homem C um " ~ r o d i -  
gio" complexo, enigm5tic0, contraditorio, 
profundo, e rico de infinitos aspectos: trata- 
se de urna realidade que escapa aos esforqos 
mais tenazes e aos reiterados ataques da 
racionalizaqiio. 

E, segundo Pascal, os muitos principios 
aue dizem res~ei to  a realidade do homem 
%O aDenas entrevistos. S ~ O  mais sentidos 
do  que vistos - e s i o  necessarios esfor~os 
infinitos para di-10s a entender aqueles 
que n i o  os entendem sozinhos. Trata-se de 
coisas t i o  delicadas e t i 0  numerosas que C 
necessario um far0 muito refinado e preciso 
para senti-las e julga-las correta e justamente 
segundo esse sentimento, sem, muitas vezes, 
uoder demonstra-las metodicamente. como 
ie faz em geometria [...I. E precise ver a 
coisa de golpe, com um so olhar, sem pro- 
ceder por raciocinio, p e l ~  menos at6 certo 
ponto. Por isso, C raro que os gebmetras 
sejam intuitivos e que os intuitivos sejam 
ge6metras [...Iv. 

Portanto, so podemos produzir argu- 
mentaqdes convincentes a partir de premis- 
sas certas. Mas as premissas certas dos 
ge6metras s5o "grosseiras", ou seja, aquelas 
que, no fim das contas, n i o  conseguem 
captar os lados mais r!cos e interessantes 
da realidade e da vida. E preciso, portanto, 
o esprit de finesse. 
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Mas, para Pascal, tambCm o esprit de 
finesse tem forte valfncia normativa, pois 
tambCm C um ideal regulador. 

Com efeito, o homem freqiientemente 
tende a se enganar, a refutar a verdade, a 
cqnviver com o erro, a entregar-se 8 mentira. 
"E uma doenqa natural do homem acreditar 
que possui a verdade diretamente; disso de- 
corre que est6 sempre disposto a negar tudo 
o que Ihe C incompreensivel". E ainda: "[ ...I 
todos os homens siio quase sempre levados 
a crer, n io  pel0 caminho da demonstraqso, 
mas pel0 caminho do que lhes agrada". E, 
nos Pensamentos, Pascal acrescenta: "0 
homem 6 um ser cheio de erro: err0 natural e 
niio eliminavel sem a graqa. Nada lhe mostra 
a verdade. Tudo o engana". 

A raziio niio 6 um dado de fato; C muito 
mais um imperativo. Mas, mesmo quando 
ela alcanga seus objetivos e nos p6e diante 
de verdades v6lidas para todos, das quais C 
possivel extrair conseqiiincias tambCm ver- 

dadeiras, nos percebemos que essas verdades 
jL nHo contam tanto assim. 

HA outros dominios e outras realida- 
des, que o esprit de giomitrie niio pode 
alcanqar, mas que siio alcanqhveis atravCs 
do esprit de finesse, isto 6, atravks daquela 
"visiio verdadeiramente boa", niio obnu- 
bilada por paixdes e desejos. "A ciCncia 
das coisas exteriores niio me consolar4 da 
ignordncia da moral no tempo da afliqio, 
mas a cihcia dos costumes sempre me con- 
solar5 da ignorhcia das coisas exteriores". 
Alem disso, as verdades Ctico-religiosas siio 
inteiramente estranhas h investigaqiio cien- 
tifica, mas C precisamente delas que depende 
nosso destino e a elas, somente a elas, C que 
est6 ligado o sentido de nossa existincia. 
Diz Pascal que as verdades divinas niio siio 
parte da arte de persuadir, "porque estio 
infinitamente acima da natureza: so Deus 
pode infundi-las na alma, e do mod0 como 
mais lhe agradar". 

Grauura tiradu du edi@o parisiense de 1644 
do Tratado sohre o equilibria dos liquidos. 

Pascal foi cientista de valor, 
rnas isso nuo o impediu de seu tambCm profundarnente religiose. 

Estas duus condz~ijes nele se harrnonizaram em razuo da demarcu@o cluru 
entre saber cientifico (li,yado no esprit de gkometrie) 

e fe religiosu (ligada ao esprit de finesse). 
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Segundo Pascal, como para Montaigne, o objeto por excekncia da filosofia e 
o homem, e a reflexao sobre o homem leva imediatamente a consideraqao de que 
a grandeza e a dignidade do homem consistem no pensamento: 
"0 homem n io  passa de um caniqo, o mais fragil da natureza; mas A grandeza 
e um canico que pensa". A grandeza do homem esta, portanto, e a dignidade 
tambem no reconhecer-se mhero, e Pascal dirige a atenqao sobre do homem 
a miseria ontologica da condiqao humana: o homem e um nada c~nsistem 
em relaqao ao infinito, e urn todo em rela@o ao nada, e algo nopensamento 
intermediario entre o nada e o todo. A grandeza e a miseria do '§ 

homem estao firmemente reunidas, e este e o realism0 trdgico de 
Pascal: o homem, apenas com suas forqas, conseguird apenas compreender que e 
um monstro incompreensivel, mas nao criar valores firmes e encontrar um sentido 
estavel e verdadeiro da existencia. 

0 homem, portanto, e uma criatura que caiu de seu posto sem poder reen- 
contra-lo, procurando-o por todo lugar com inquietude e sem @xito: n%o podendo 
curar a morte e a miseria, o homem decidiu nao pensar nisso para 
tornar-se feliz, e escolheu o divertimento. 0 divertissement e fuga o divertimento 
diante da visa0 lucida da miseria humana, e aturdimento que P fuga 
faz divagar e chegar inadvertidamente a morte: o divertimento de ndsm~esmos 
e fuga de nos mesmos, de nossa miseria, mas e a nossa maxima 'S2 
miseria, porque nos proibe olhar para dentro de nos mesmos e 
pensar. Apenas o pensamento leva a verdade essencial, motivo pelo qua1 o homem 
e constitutivamente indigente e misero: e e sobre a base desse reconhecimento 
que Pascal constroi sua apologia do cristianismo. 

1 0 howern k o objeto 

sobre o quai 
a filosofia deve refletir 

Assim como para Montaigne, tambCm 
para Pascal o homem C o objeto sobre o qua1 
a filosofia deve refletir. 

E a reflex50 filosofica sobre o homem 
leva logo i consideraqao de que "o pensa- 
mento constitui a grandeza do homem". E 
o pensamento que torna o homem diferente 
de todos os outros seres criados: "0 homem 
nada mais C que um canigo, o mais fraco 
da natureza - mas C um canigo pensante. 
N5o C necessirio que o universo todo se 
arme para esmagi-lo: um vapor ou uma 
gota d'igua bastam para mati-lo. Mas, 
mesmo que o universo o esmagasse, o ho- 
mem ainda seria mais nobre do  que quem 
o mata, porque sabe que morre e sabe da 

superioridade do universo sobre ele; o uni- 
verso, ao  contriirio, niio sabe nada. Toda 
a nossa dignidade, portanto, consiste no 
pensamento. E com o pensamento que de- 
vemos nos nobilitar e niio com o espaqo e o 
tempo que poderemos preencher. Cuidemos 
portanto de pensar bem: este C o principio 
da moral". 

0 pensamento t "urna coisa maravilho- 
sa e incomparPvel por natureza". 

Assim, e no pensamento que estiio 
a dignidade e a grandeza do homem. E a 
grandeza do homem C tiio evidente que 
pode ser deduzida at6 mesmo de sua midria. 
Com efeito, a grandeza do homem tambCm 
esti no fato "que se reconhece miserivel. 
Uma arvore n5o sabe que C miserivel. Mas 
ser grande equivale a conhecer que se C 
miserivel". 

E eis alguns sinais da misiria humana. 
Existem dois principios de verdade: a raz5o 
e os sentidos; mas, como j i  sabemos, tanto 
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uma como os outros "niio somente carecem 
de sinceridade, mas tambCm se enganam 
mutuamente". E se deixarmos de lado a 
raziio cientifica e nos colocarmos lucida- 
mente diante dos nossos comportamentos 
morais, entiio a misCria humana aparecera 
em toda a sua evidincia. "Nos niio estamos 
contentes com a vida que temos em nos e em 
nosso proprio ser. Queremos viver uma vida 
imaginaria no conceit0 dos outros, e por 
isso nos esforqamos por aparecer. Ficamos 
continuamente estudando como embelezar 
e conservar nosso ser imaginario - e nos 
esquecemos do verdadeiro." 

Na realidade, diz Pascal, "somos tiio 
presunqosos que gostariamos de ser conhe- 
cidos por toda a terra, como tambim por 
aqueles que viveriio quando niio existirmos 
mais; e somos tiio vaidosos que a estima de 
cinco ou seis pessoas que nos circundam nos 
alegra e nos deixa contentes". 

A vaidade esti arraigada no coraqiio 
do homem: um soldado, um servente, um 
cozinheiro ou um varredor se vangloriam 
e anseiam por admiradores; "0s proprios 
filosofos tambtm os querem; e aqueles que 
escrevem contra a gl6ria querem ter a gloria 
de ter escrito bem; e aqueles que os liem 
querem ter a gloria de ti-10s lido; e talvez 
at6 eu, que escrevo estas coisas, tambtm a 
queira; e talvez aqueles que me lerem". Niio 
s6 a vaidade, mas tambim o orgulho: "Em 
meio 2s nossas misbias, erros etc., o orgulho 
toma naturalmente posse de nos. Estamos 
at i  dispostos a perder a vida com alegria, 
desde aue se fale disso".   as as coisas niio ficam nisso, j4 que 
a misiria humana para a qua1 Pascal vol- 
ta sua atenqiio i a mise'ria ontologica da 
condiqiio humana: "No fundo, o que C o 
homem na natureza? E nada em relaqiio ao 
infinito, e tudo em relaqiio ao nada, algo 
de intermediario entre o nada e o tudo". 
Segundo Pascal, essa C a nossa verdadeira 
condiqiio, que nos torna incapazes de sa- 
ber com certeza e de ignorar em absoluto: 
"N6s navegamos em um vasto mar, sempre 
incertos e instaveis, atirados de um lado 
Dara outro" 

Essa 6, portanto, a condi@o humana: 
o homem C um ser instivel e incerto, "niio 
C anjo nem fera". 

E a grandeza do homem reside jus- 
tamente nisto: "que se reconhece mise- 
ravel" . 

Suas misirias provam sua grandeza: 
"sPo misCrias de um grande senhor, mistrias 

de um rei destronado". Uma arvore niio 
sabe que C miseravel, mas o homem sim: "de 
miseravel, so existe o homem". 

Portanto, a grandeza e a mise'ria do 
homem estiio solidamente interligadas. Em 
suma, o homem nZo deve se julgar um ani- 
mal, mas tambim niio deve presumir que 
6 anjo. Por isso, "se ele se vangloria, eu o 
rebaixo; se ele se rebaixa, eu o glorifico; eu 
o contradigo, at6 que compreenda que C um 
monstro incompreensivel". 

Esse C o realism0 tragic0 de Pascal: o 
homem i plasmado de grandeza e misCria 
e, sozinho, com suas pr6prias forqas, s6 
consegue compreender que C um monstro 
incompreensivel; sozinho, niio conseguiri 
criar valores validos nem encontrar um sen- 
tido estavel e verdadeiro da existincia. Mas, 
comenta Pascal, "6 bom cansar-se e esforqar- 
se na inutil busca do verdadeiro bem, para 
estender os braqos ao Libertador". 

Na realidade, a misCria do homem e 
todas as contradiq6es perceptiveis naquele 
monstro incompreensivel que 6 o homem 
"pareciam me afastar cada vez mais do 
conhecimento da religiiio, mas, ao contra- 
rio, conduziram-me mais depressa para a 
verdadeira religiiio". 

2 0 divertiwento 6 fuga 
diante da vis& Ihcida 
da mis&ria humana 

0 homem, portanto, i uma criatura 
constitutivamente miseravel. Ele "niio sabe 
em que lugar se colocar. Ele se desviou visi- 
velmente, pois caiu de seu verdadeiro lugar 
sem poder agora reencontra-lo. Procura-o 
por toda parte, com inquietude e sem su- 
cesso, entre trevas impenetraveis". 

Ora,  a lucidez sobre essa mise'ria 
ontologica do ser humano impele Pascal 
a ajoelhar-se e invocar aquele sentido da 
vida que o homem, por si so, niio consegue 
criar. 

Todavia, esse niio 6 o caminho ge- 
ralmente seguido pela humanidade. Com 
efeito, diz Pascal, "as misCrias da vida hu- 
mana estiio na base de tudo isso; tiio logo 
os homens se aperceberam disso, optaram 
pela diversion; eles, "niio conseguindo 
vencer a morte, a misCria e a ignoriinica, 
decidiram niio pensar nelas para se tornarem 
felizes". 



A divers50 - o divertissement - e' 
fuga diante da vis<o lzicida e consciente da 
mise'ria hurnana. E perturbaq50. " A  unica 
coisa que nos consola de nossas misCrias C 
a divers20. E, no entanto, essa i a maior de 
nossas misirias. De fato, i principalmente 
ela que nos impede de pensar em n6s e 
nos leva inadvertidamente a perdiqiio. Sem 
ela. ficariamos entediados e esse tCdio nos 
impeliria a procurar um meio mais solido 
para sair disso. Mas a diversiio nos distrai, 
fazendo-nos chegar inadvertidamente h 
rnorte". 

A divers20 e' fuga de nds mesmos. Fuga 
de nossa misiria. 

Todavia. ela C a maior de nossas 
misirias, porque nos impede de olhar 
para dentro de n6s mesmos e de tomar 
conscihcia do nosso estado de indighcia 
essencial, impedindo-nos assim de buscar 
e trilhar o unico caminho em condigoes de 
nos levar para fora do beco sem saida de 
nossa miseria. 

A diversso di-verte. ou seia desvia do 
reto caminho. Ela n5o C uma alternativa 
digna do homem. Se o homem se lanqa a 
confusiio e se deixa perturbar, estarh re- 
nunciando precisamente h sua dignidade, 
alCm de renunciar hauelas verdades i s  
quais o pensamento pode levar. E o pen- 
samento leva a verdade essencial, pel0 que 
o homem C constitutivamente indigente e 
misero. E com base nesse simples reconhe- 
cimento que Pascal constroi sua apologia 
do cristianismo. dm 

"Divertissement". 0 divertimen- 
to, o divertissement, e fuga diante da 
visa0 kids e consciente da rniseria 
hurnana, e aturdirnento que nos faz 
divagar e chegar inadvertidarnente a 
rnorte. 0 divertimento e fuga de nos 
mesmos, de nossa rniseria, mas e ele 
pr6prio a rnaior de nossas rniserias, 
porque nos proibe pensar a nos rnes- 
rnos; "sern ele, desernbocariarnos na 
nausea, e esta nos irnpeliria a procurar 
urn rneio mais seguro para dela sair; 
ao contrario, o divertimento nos faz 
chegar a rnorte sern que disso nos 
apercebarnos". 

EX SUR wELQUES 

AUTRES S 

A P A R I S ,  
Chez G u t ~ t r ~ t i ~ n  D E S P B E Z ~  

rug Saint Jacques a Saint Pdpefr - 
M DC,  L X l X  

N o  alto, particular de uma pagina inanuscrita 
dos Pensamentos de Pascal; 
acima, frontispicio da primeiru edipio. 
Nessa obra esta presente a concep@o de Pascal 
em rela@o a religido. 
Ele diz que a raziio e' irnpotente 
diante da verdade rcligiosa 
e que a fe' ndo depende do homem, 
porque e u m  dom de Deus. 
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IV. impot&mcia da raz2i0 

para fundamemtar os valores 

e P Y L O V ~ V  a e~istgncia de Deus 

A salva@o do homem nao e fruto da ciencia nem da filosofia. A razao e 
impotente diante das verdades eticas e das religiosas, e a fe e um dom de Deus. 0 
verdadeiro cristianismo consiste, portanto, na submissao e no reto uso da razao. 

Alem disso, por si s6 a razao n3o chega sequer a Deus: as provas 
o verdadeiro metafisicas de Deus encontram-se tao longe do mod0 comum de 
cristianisrno pensar dos homens que se tornam pouco eficazes. Conhecemos 
consiste a Deus apenas por meio de Jesus Cristo, e a fe crista ensina em 
na subrnissao substdncia apenas estes dois principios: a corrup@o da natureza 
da razso humana e a obra redentora de Jesus Cristo. Pela fe, todavia, e 
- 5  1 importante tambem o exercicio da razao, a qual, fazendo bar- 

reira ao aturdimento do divertissement e lancando luz sobre a 
miseria do homem, esta em grau de avaliar em que medida a fe crista da sentido 
a existencia humana e, por fim, pode por si apostar em Deus. 

Uma coisa e certa: Deus existe ou n%o existe. Sobre isso a razao nada pode 
determinar, porque no meio ha um caos infinito; mas pode e deve apostar em 
favor da existencia de Deus porque, se vencer, ganhara tudo (uma eternidade de 

vida e de bem-aventuransa) e, se perder, nada perdera. preciso, 
Devernos portanto, tornarmo-nos disponiveis ao acolhimento da graca, a 
apostar qua1 e necesdria porque a queda e nossa natureza corrompida 
em favor nos tornaram indignos de Deus. E Deus que se revela, mas ele e 
da existhcia ao mesmo tempo um Deus absconditus: permaneceu escondido 
de Deus ate a encarnasao e, quando chegou o tempo de manifestar-se, 
- 5 2  escondeu-se ainda mais com a humanidade. Jesus Cristo e a prova 

de Deus. 

1 f\ f6 M&O depende d a  razzo 
porqMe k dom d e  D e ~ s  

A razio C limitada; a vontade humana 
6 corrupta; o homem se descobre essen- 
cialmente indigente e miseravel; tenta fugir 
desse estado mergulhando na confusio do 
divertimento; mas a divers50 revela-se uma 
misCria ainda maior, pois obstaculiza o 
caminho da reden~io  para o homem. E a 
salva@o nio  C fruto da citncia nem da filo- 
Sofia: "Submissiio e reto uso da razio: nisso 
consiste o verdadeiro cristianismo". 

A raziio C impotente diante das verda- 
des Cticas e religiosas: "0 supremo passo 
da raziio esta em reconhecer que ha uma 
infinidade de coisas que a ultrapassam". 

A fC, alCm disso, niio so niio depen- 
de da raziio, mas, em ultima analise, niio 

depende sequer do homem, porque C dom 
de Deus. Escreve Pascal: "Niio penseis que 
dizemos que ela C urn dom do raciocinio. As 
outras religi6es n io  falam assim de sua fC: 
d io  apenas o raciocinio para que se chegue 
a ela; ele nunca a alcanqa. A fe e diferente 
da demonstra~io: esta C humana, aquela C 
dom de Deus." 

Falando a prop6sito das normas Cticas, 
em seus Ensaios Montaigne escreveu que "a 
regra das regras e a lei geral das leis C que 
cada um observe a do lugar onde se encon- 
tra". Pois bem, na opiniiio de Pascal essa 
regra geral C uma flagrante demonstra~iio 
do fato de que, com sua razio, os homens 
niio conseguiram saber o que e'a justi~a. Se o 
homem a conhecesse, entio "o esplendor da 
verdadeira eqiiidade teria conquistado todos 
os povos, e os legisladores n io  teriam toma- 
do como modelo, ao invts da justiqa imuta- 
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vel, as fantasias e os caprichos dos persas e 
dos alemiies". A verdade C que "tres graus 
de latitude subvertem toda a jurisprudencia; 
um meridian0 decide da verdade; ao cabo 
de poucos anos, mudam as leis fundamen- 
tais; o direito tem suas Cpocas [...I. Justiqa 
singular, que tem um rio por limite: verdade 
do lado de c i  dos Pireneus, err0 do lado de 
16". Claro, diz Pascal, ha leis naturais, mas 
"essa bela raziio corrupta corrompeu tudo" 
e n50 temos um criterio humano seguro para 
conhecer e avaliar a justiqa. Se sabemos que 
existe urna justiqa C porque "a Deus aprouve 
reveli-la a nos". 

Se a raziio humana niio conhece e niio 
sabe avaliar a justiqa, por si so ela tampouco 
pode chegar a Deus. Escreve Pascal: "As 
provas metafisicas de Deus estiio distantes 
do mod0 comum de pensar dos homens e 
s5o tiio confusas que se mostram pouco efi- 
cazes. E, mesmo que fossem adequadas para 
alguns, serviriam s6 para o breve momento 
em que tern a demonstraqiio diante dos 
olhos, pois yma hora depois ja temem ter-se 
enganado. E esse o resultado a que conduz o 
conhecimento de Deus sem o conhecimento 
de Jesus Cristo: comunicar-se sem mediaq6es 
com o Deus que se conheceu sem mediador. 
Ao passo que aqueles que conheceram Deus 
pela mediagiio de um mediador conhecem 
sua propria misCrian . 

Por isso, "rir-se da filosofia significa 
filosofar verdadeiramente". 

"0 coral50 - e niio a raz5o - C que 
sente Deus. E isto C a fC: Deus sensivel ao 
coraqgo e niio a raz5o." 

"0 coraqiio tem raz6es que a propria 
razZo,desconhece." 

E urna experiincia longa, continua 
e uniforme que "nos convence sempre da 
nossa impotincia para alcanqar o bem com 
nossas forgas". Estamos sempre insatisfei- 
tos, pois a experiencia nos engana. E de 
infelicidade em infelicidade chegamos a urna 
morte sem sentido. "Desejamos a verdade, 
mas so encontramos incerteza. Procuramos 
a felicidade, mas so encontramos misCria 
e morte. Somos incapazes de deixar de 
desejar a felicidade e a verdade, mas tam- 
bCm somos incapazes de ter a certeza e a 
felicidade. Esse desejo nos 6 deixado, seja 
como puniqiio, seja para nos fazer sentir de 
que ponto caimos". Nossa raz5o C corrup- 
ta e nossa vontade C ma. Nenhuma coisa 
humana pode nos satisfazer. Somente Deus 
C nossa verdadeira meta. Efetivamente, "se 
o homem niio C feito para Deus, ent5o por 

que ele nHo C feliz seniio em Deus?" AlCm 
disso, "para ser verdadeira, urna religiiio 
deve ter conhecido nossa natureza. Deve 
ter conhecido a grandeza e a pequenez, bem 
como a causa de urna e de outra. E quem a 
conheceu seniio a religiao cristg?" Com efei- 
to, substancialmente, a f C  cristii nos ensina 
apenas estes dois principios: "a corrupqiio 
da natureza humana e a obra redentora de 
Jesus Cristo". 

0 conhecimento da existencia de Deus, 
portanto, 6 um dom de Deus. 0 verdadeiro 
Deus se da a conhecer por meio de Jesus 
Cristo. E as verdades de f C  niio podem ser 
descobertas e fundamentadas pela raziio. 
Entretanto, a raziio niio fica de todo ina- 
tiva em relag50 fC. 0 exercicio da raz5o 
C relevante para a fC, antes de mais nada 
quando a raziio, barrando a perturbaq50 
do divertissement, lanqa luz sobre a misCria 
humana. Em segundo lugar, tambCm C a 
raziio que pode avaliar em que medida a f C  
cristf pode explicar a misCria do homem, 
dissolver as contradiq6es que envolvem o ser 
humano e dar sentido 2 existencia humana. 
Claro, a parte Dei, a fC C dom de Deus. N6s 
"somos incomensuriveis com ele" e Deus 
C "infinitamente incompreensivel". Entre- 
tanto, a parte hominis, a raziio - e aqui 
estamos no terceiro ponto - ainda pode 
fazer alguma coisa. 

Estamos diante do argument0 da 
"aposta". 

2 Deus exis te  
OM ev\t&o M&O exis te  

Uma coisa C certa: Deus existe ou n5o 
existe. Mas essa certeza proptie o problema 
mais urgente e dificil: para que lado nos in- 
clinaremos? Diremos que Deus existe ou que 
n5o existe? Diz Pascal: "Aqui a raziio nada 
pode determinar: no meio do caminho h i  
um caos infinito. Na extremidade dessa dis- 
tincia infinita joga-se um jogo no qual sairi 
cara ou coroa. Em qual das duas ireis apos- 
tar? Segundo a raziio, n5o podeis apostar 
nem em urna nem na outra, como tambtm 
n5o podeis excluir nem urna nem a outra. 
Portanto, nf o acuseis de erro quem escolheu, 
porqye niio sabeis absolutamente nada". 

E isso o que Pascal diz ao cCtico inter- 
locutor imaginario. 

Todavia, este pode rebater: "Niio, mas 
eu os censuro n5o por terem realizado tal 
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escolha, mas por terem escolhido; porque, 
embora quem escolhe cara e quem escolhe 
coroa incorram no mesmo erro, ambos estiio 
em erro. A unica posiqio justa C n i o  apostar 
de mod0 nenhum". 

E Pascal retruca: "Sim, mas C preciso 
apostar: n i o  C urna coisa que dependa de 
vossos desejos; vos vos comprometestes. 0 
que escolhereis, portanto? Como C preciso 
escolher, vejamos aquilo que menos vos 
interessa. Tendes duas coisas a perder: a 
verdade e o bem; duas coisas a apostar no 
jogo: vossa raziio e vossa vontade, vosso 
conhecimento e vossa bem-aventuranqa; e 
vossa natureza deve fugir de duas coisas: 
do err0 e da infelicidade. Vossa raziio n i o  
C atingida mais por urna escolha do que 
pela outra, ja que C necessariamente preciso 
escolher. Eis urna quest50 liquidada. Mas, 
e vossa bem-aventuranqa? Vamos pesar o 
ganho e a perda, no caso de apostardes em 
favor da existcncia de Deus. Vejamos estes 
dois casos: vencendo, ganhareis tudo; per- 
dendo, n5o perdereis nada. Assim, apostai 
sem h,esitar que ele existe". 

E preciso escolher. E C racional escolher 
Deus, j i  que, escolhendo-se Deus, pode-se 
vencer tudo e nada perder. 

Com efeito, quais seriam os danos, 
supondo-se que a escolha de Deus fosse 
urna escolha errada? Afirma Pascal: "Sereis 
fiel, honesto, humilde, reconhecido, benC- 
fico, amigo sincero, verdadeiro. Para dizer 
a verdade, n i o  vivereis mais nos prazeres 
pestiferos, na vaidade, nas delicias. Mas 
n i o  tereis outros prazeres? Eu vos digo que 
ganhareis nesta vida. E que, a cada novo 
passo que fizerdes nesse caminho, percebe- 
reis tanta certeza de ganho e tiio pouco ou 
nenhum risco que, no fim das contas, vereis 
que apostastes por urna coisa certa, infinita, 
pela qual n i o  haveis dado nada". 

A fe i dom de Deus. Mas a raziio pode 
mostrar pelo menos que essa fC que supera 

raziio n i o  C contraria natureza humana. 
E urna fC que vem ao encontro da misCria 
humana, explicando-a e resolvendo-a. 

Conseqiientemente, se a f C  C dom de 
Deus, entio, mais do que procurar aumentar 
o numero das provas da existgncia de Deus, 
ha necessidade de diminuir nossas paix6es. 
Como diz Pascal no fim das argumentaq6es 
a proposito do tema da "aposta": "Sabei 
que (este discurso) i feito por alguCm que 
se p8s de joelhos antes e depois, para rezar 
iquele Ser infinito e impar, ao qual submete 
todo o proprio ser, para que submeta a si 
tambCm o vosso ser, pelo vosso bem e para 
a sua gloria, e que, portanto, sua forla se 
harmonize com esta humilhaqio." 

Em suma, C preciso tornar-se disponi- 
veis para receber a graqa, embora se possa 
pensar que o proprio esforqo moral de quem 
"busca gemendo" ja C fruto de graqa: "Nada 
compreendemos das obras de Deus se n i o  
tomarmos por principio o fato de que ele 
quis cegar uns e iluminar outros". 

A graqa C necessaria, porque a queda 
e a nossa natureza cprrupta nos tornaram 
indignos de Deus. E Deus que se revela, 
mas o Deus que se revela 6, ao  mesmo 
tempo, em Deus absconditus: "Ele ficou 
oculto sob o vCu da natureza que o cobre, 
ate a Encarnaq50. E, quando veio para ele 
o tempo de se mostrar, ocultou-se ainda 
mais, cobrindo-se com a humanidade. Ele 
era bem mais reconhecivel quando estava 
invisivel do que quando se tornou visivel. 
E, por fim, [. . .] decidiu permanecer no mais 
estranho e incompreensivel segredo: as es- 
pCcies eucaristicas". 

Jesus Cristo C a prova de Deus. 
E Deus "se oculta aqueles que o expe- 

rimentam e se revela Aqueles que o buscam, 
porque os homens s5o ao mesmo tempo in- 
dignos de Deus e capazes de Deus: indignos 
por sua corrupqio, capazes por sua natureza 
primitiva". j4/ 
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A DlGNlDADE DO HOMEM E 0 DOM DA ~g 

-- --- - 

0 objeto 
por excelencia 
da filosofia 6 

o homem. 
A gandeza e a dignidade do homem consistem no 

pensamento, 
cujas duas dimensdes mais elevadas siio 

- 

- - -  

/ o EsPfRlTo MATEM~~TICO 
-4 

(esprit de gPomPtrie), 
que tem como objeto 

as verdades ractonazs e as verdades empirtcas, , 
que siio progresstvas. 

0 mttodo que melhor garante 
seu continuo progress0 C 

- - 

~ 
I 

- 5 
1 

o metodo "pe~suaswo", 1 
baseado sobre o metodo geomttr~co 

e constituido por tr2s partes com suas regras: 

1. definz~oes claras de todos os termos dos quals 
nos servlmos 

2. axzomas evidentes postos como fundamento 
da demonstra~iio 

3. demonstrap5es nas quals os termos definidos 
devem sempre ser mentalmente substituidos 
pelas definisdes 

-- - - - -  

/ 

/ , a Raziio filosofica 
pode ser util para a ft 

porque esta em grau de i 
\ 

3- - 
- 

1. servlr de elxo para o dtverttssement 
2. duminar a misirla humana 
3. avahar em que medida a fe cr~stii da sent~do 
i ex1st2ncia humana 

4. apostar em Deus 

0 ESPIRITO INTUITIVO 

(esprit de finesse) 
que tem como objeto 
-- -- 

i 

as verdades Pticas e religioras, 
que siio eternas e reveladas, 

e em rela~iio as quais 
a raziio cientifica 6 impotente, 

porque apenas Deus pode reveli-las 

0 espirlto intuitive, I 
servindo-se da raziio filos6fica, 

pode captar 
- - 

/ 
/ 

/ ---- 
- I 

- -  - - 

/ 

A MISERIA ONTOL~GICA DO HOMEM, 

seu ser entre o todo e o nada. 

1 A salva+o do homem esti apenas na 1 
1 

1 Ft, 
dom de Deus, que comporta 

I o reto uso da raziio 
e ensina apenas dois principios 

L- 

- 1  
- - 

I -- 

1. a corrup@o da natureza humana 
2. a obra redentora de Jesus Cristo 
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Estas poucos linhas sdo o testemunho 
de umo iluminaq5o religiose Fulguronte que 
Poscol teve duronte o laituro do Ri'blia no 
note de 23 de novembro de 1654. R esta 
doto ranonto o qus foi chomoda de 'segun- 
do conversdo" de Poscol, o partir do quo1 ele 
decidiu deixor o mundo e obandonor seus 
estudos e pesquisos. 
0 texto, escrito por Pascol sobre umo 

folho e costurodo no Forro de um casaco, foi 
encontrodo poucos dios depois de suo morte 
por urn caseiro. 

0 RNO DE GAACA 1654 
Segunda-feira, 23 de novembro, dia de 

S. Clemente papa e mClrtir e outros do marti- 
rologio. 

Vigilia de S. Crisogono m6rtir e outros. 
De cerca de dez e meia da noite at& cerca 

de meia-noite e meia. 

FOGO1 
Deus de Rbra60, Deus de Isaac, Deus 

de Jaco, 
n6o dos A1osofos e dos eruditos. 
Certeza. Certeza. Sentimento, alegria, paz. 

Deus de Jesus Cristo. 
Deurn meum st Daum vestrum 
0 teu Deus ser6 o meu Deus 
Esque<o o mundo e tudo o que est6 fora 

de Deus. 
Ndo se encontra a n60 ser pelos caminhos 

ensinados palo Evangelho. 
Grandma da alma humana. 
Pai justo, o mundo n6o te conheceu, mas 

eu te conheci 
Rlegria, alegria, alegria, I6grimas de 

alegria 
Eu me separel deles. 
Dereliquarunt me Fontan aquae vivoe.. .' 
Deus meu, tu me abandonarias?.. ..... ...... 
Que eu n6o me separe dele eterna- 

mente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Esta havida eterna: que teconhe<am, o uni- 

co verdadeiro Deus, e aquele que enviaste, J.C. 

Jesus Cristo. 
Jesus Cristo. 
Eu me separei dele. Fugi dele, reneguei, 

crucifiquei. 
Quo eu jamais dele seja separado! 
NBo sa conserva a n6o ser pelos caminhos 

ensinados no Evangelho. 
Ranfincia total e 

R. Pascal, 
Rntolog ia filosofica. 

0 "espirito geom&ico" 

f l  Fomoso distin@o poscaliono entre 
esprit de g&om&trie 5 esprit de Finesse se 
encontro nos Pensamentos, a pretende tornor 
medidos em relogdo 2, tradigdo filosofico 
cartesiana, que punho o out6ntico ini'cio 
rnstodologico do conhecimento nos idhias 
claros a distintos, sobre o rnodelo do saber 
geomCtrico. Poscol sustento, oo contrario, 
qua olhm dos realidodes qua openos o espi- 
rito gsomttrico pode alcongor, ha dorni'nios s 
realidodes (os verdodes Ctico-religiosos, dos 
quais depende nosso destino e as quais est6 
suspenso o ssntido de nosso exist6ncio) de 
pertin6ncio exclusive do 'Bspirito de fineza" 
ou espirito intuitive. 

1 . Diferenp entre o "espi'rito georndtrico" e 
o "espirito de finezo". No primeiro, os principios 
560 palpcivsis, mas distantes do uso comum; de 
modo que & fatigante voltar a cabqa para esse 
lado, por folta de exercicio: mas por pouco que 
para ai se volte, percebem-se plenamente os 
principios; e seria necess6rio ter a mente total- 
mente alterada par0 raciocinar ma1 em torno de 
principios Mo grandes, qua & quase impossivel 
que escapem. 

Todavia, no "espirito de fineza", os princi- 
pios estBo no uso comum e aos olhos de todos. 
Ndo & preciso voltar a cabep, nem fazer viol&n- 

'"0 Senhor Q um fogo devorodor" (DeuteronBm~o 
4.24). 

"'Eles abandonoram o mlm. fonte de 6guo viva (Je- 
remlas 2,13). 

31uis Pbrier, net0 de Pascal, otesto que sobre o pergo- 
mmho (hoja parddo) astavom escritas outros tr& I~nhos. 
das quals se podlam ler d~stintamente poucas palavras. 0 
texto tronscrlto por PQr~ar Q o segu~nta: "Subm~ssBo total o 
Jesus Cristo e a meu d~retor. - Etarnamente em alegr~a por 
um d ~ a  de exercic~o sobre a terra. - Non ob1iviscorsermones 
tuoss. FlmQm". 



187 J" 
Capitdo nono - Blake Pascal: cihcia e f& 

cia a si proprio; basta ter boa visdo, mas que 
seja boa: com efeito, os principios se encontram 
tdo ligados e em tdo grande nljmero, qua 6 
quase impossivel que ndo escape algum deles. 
Ora, a omissdo de um principio leva a0 erro: por 
isso & preciso ter visdo bem aguda para captar 
todos os principios, e depois a mente em boa 
forma para 1-160 raciocinar ds modo incorreto 
sobre principios conhecidos. 

Todos os "ge6metras" ssriam portanto 
"finos" se tivessem boa visdo, uma vez que ndo 
fazsm raciocinios errados partindo de principios 
que conhecsm, e os espiritos "finos" seriam 
"ge6metrasU se pudessem dirigir a visdo para 
os principios, para sles insolitos, do geometria. 
Portanto, aquilo que nbo torna "ge6mstras" 
alguns espiritos "finos" 6 o fato de que estes 
ndo podem se voltar totalmente para os prin- 
cipios da geometria; mas aquilo qua impede a 
"ge6mstras" serem "finos" 6 o fato de que ndo 
conseguem perceber aquilo que a t 6  diante 
deles s que, acostumados 00s principios claros 
e tangiveis do geometria e a raciocinar apsnas 
dspois de ter visto bem e manejado seus princi- 
pios, pardem-se nos coisas sutis, onde os prin- 
cipios ndo se deixam manejar do mesmo modo. 
Eles ma1 os divisam, psrcebem-nos mais que os 
divisam: & mu~tissimo fatigante fazer perceber 
a quem n6o os sente por si mesmo: sdo coisas 
de tal forma delicadas e tdo numsrosas, qua & 
preciso ter sansibilidode bastante refinada e su- 
ficientemente precisa para perceb&-las e julgar 
com precisdo e exatiddo em conformidade com 
tal sentimento, sern poder, o mais das vezes, 
demonstr6-las uma depois da outra como em 
geometria, pelo fato de que ndo & de tal modo 
qus se possuem os principios, e s~ r i a  uma tare- 
fa infinita tent6-lo. < preciso ver a coisa inteira 
de um golpe ao primeiro olhar, e n6o tanto em 
um progress0 de raciocinios, ao menos at& certo 
ponto. E assim, 6 raro que os "ge6metras" sejam 
espiritos "finos", e que os espiritos "finos" sejam 
"ge6mstras", psla razao de qua os "ge8metras" 
querem considerar geometrmmente tais coisas 
"finas" e se tornam ridicules, querendo iniciar 
com as defini@es e a seguir com os principios, 
enquanto sste ndo 6 o modo de se comportar 
em tal tipo de raciocinio. Ndo que a mente ndo o 
fago, mas el0 o faz tacitomente, noturalmente e 
sem arte, porque a express60 & de todos, mas 
o sentimento & de poucos. 

E os espiritos "finos". 00 contr6r10, estan- 
do t60 habituados a julgar com um so olhar, 
permanecem tdo atordoados - quando a eles 
se opresentom proposi@es das quais noda 
compreendem e para entend&-las h preciso 
utilizar defin~gjes e principios tdo esthreis, que 
eles ndo t&m de modo nenhum o h6bito de 

tomar em considsra<do de modo particulari- 
zado - qua com isso se sentem humilhados e 
desgostosos. 

Todavia, os espiritos falsos ndo sdo nem 
"finos" nem "ge6metras". 

0 s  "ge8metras" que sbo apenas "ge6me- 
tras" t&m justamente o intslecto reto, mas com 
a condi@o qua se lhes explique por bem tudo 
com defini@es e principios; de outro modo, 
elas sdo falsos e insuport6vsis, porqus sdo 
exatos apenas com principios perfeltnmente 
esclarecidos. 

E os espiritos "finos", qus sdo apenas "fi- 
nos", nbo podem ter a paci&ncia de descsr at6 
os primeiros principios das coisas especulativas 
e da imagina@o, que eles jamais viram e qua 
se encontram totalmente fora do uso pr6tico. 

2. "Geometrio" s "finezo". - R vardadeira 
sloqu&ncia ndo faz caso do eloqu&ncia, a v w  
dadeira moral ndo faz caso da moral; falomos 
da moral do juizo, que ndo faz caso da moral 
do intslecto, que & sern regras. 

0 sentimento, com efeito, pertence ao 
juizo, assim como as cibncias pertencem ao 
intelecto. R "fineza" & propria do juizo; a "geo- 
metria", do espirito. Ndo fazsr caso da filosofia 
6 fazer verdadeiramente filosofia. 

B. Poscol, 
P@nsornentos. 

0 divertimento 

Poscol ossums o termo divsrtimsnto (em 
Frances divertissement) em sau significodo 
etimologico, enquonto o lcltim devertere sig- 
nifico desviar, dessncominhar, viror-ss poro 
outra lugor. 0 divsrtmento 6, com efeito, 
oturdimsnto que "desvio" o homem, isto C, o 
ofosto do ocupo@o corn sua proprio mis6rio 
sstruturol, e o fat chsgor inodvsrtidomante 
6 morte. 

Divertimento. - Quando, algumas vezes, 
me pus a considerar a var~oda agito@o dos 
homens e os perigos e os sofrimentos a que 
se expaem, na Corte, na guerra, onde nascem 
tantas brigas, paixass, empresas a ~ d ~ z e s  e 
frequentemente m6s etc., descobri que toda a 
infelicidade dos homens deriva de uma so cau- 
sa: o fato de n6o saber permanecer em paz, em 
um quarto. Um homern que possu~ o suficiente 
para viver bem, se soubesse permanecer em 
casa com prazer, ndo a deixar~a para viajar 
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por mar ou ir para assediar uma fortaleza. N6o 
compraria urn cargo no exbrcito por t6o caro 
prqo se n6o achasse insuport6vel n6o deixar 
a cidade; e n6o procuraria as conversas e a dis- 
tra@o dos jogos caso conseguisse permanecer 
em casa com prazer. 

Todavia, quando considerei a coisa mais 
a fundo e, descobrindo a causa de todas as 
nossas infelicidades, quis descobrir sua razdo, 
encontrel uma que & muito real: a infel~cidade 
natural de nossa condi@o fr6gil e mortal, condi- 
<do tdo lastim6vel que nada nos pode consolar, 
quando nisso pensamos seriamente. 

Qualquer condi560 que imaginemos, 
caso se reunissem junto todos os bens que 
poder~am nos pertencer, a de rei d a condi$io 
mais bela do mundo; todavia, imaginemos um 
rei que j6 alcan<ou todas as satlsfaq5es que 
podem content640; se n6o tiver distrag6es e 
se Ihe for deixada a possibilidade de meditar 
e refletir sobre aquilo que ele 6 ,  tal efemera 
felicidade n6o ser6 suficiente para sustent6-lo; 
necessariamente term1nar6 por fazer objeto de 
suas consideraq3es os perigos que o ameagam, 
as revoltas que poderiam estourar e, por fim, 
a morte e as doen~as que sdo inevlt6veis; de 
modo que, se for privado daquilo que se diz 
divertimento, ei-lo infeltz e mais infeliz que o 
ultimo de seus suditos, que jogue e se divirta. 

Disso deriva que o jogo e a conversa com 
as mulheres, a guerra, os altos cargos sejam 
t6o procurados. N6o & que nessas situa$%s 
se alcance uma felicidade efetiva nem que se 
imag~ne que a verdadeira beatitude esteja no 
dinheiro, que se pode ganhar no jogo, ou no 
lebre que se persegue: coisas que nem mesmo 
se desejarla caso nos fossem oferecidas. N6o 
& este uso prazeroso e agrad6ve1, e qus nos 
deixaria espaco para pensar am nossa infeliz 
condi~60, aquilo que se busca, nem os perigos 
da guerra, nem os fastios das proflss6es; mas 
o alvoro~o que nos afasta de pansar nisso, e 
nos diverte. 

Disso deriva que aos homens satisfazem 
tanto o barulho e o alvoro$o; disso der~va 
que o c6rcere & um suplicio tZlo horrivel; disso 
deriva que o prazer do soliddo seja uma colsa 
incompreensivel. E, por fim, a raz6o maor de 
felicidade no condlq3o dos reis est6 no fato 
de que as pessoas se esforpm sem repouso 
para diverti-10s e providenciar para eles todo 
tipo de prazeres. 

0 rei est6 rodeado de pessoas que so 
pensam mais em divert140 e em ~mpedi-lo de 
pensar em si mesmo. Porque, se pensar, embora 
seja rei, torno-se infeliz. 

€is tudo aquilo que os homens souberam 
Inventor para tornar-se felizes. E aqueles que 

sobre este assunto se arvoram em filosofos e 
consideram que as pessoas sejam muito pouco 
razo6veis para passar o dia inteiro a perseguir 
uma Iebre que, caso comprada, n60 desejariam, 
n6o conhecem de fato nossa natureza. R lebre 
n6o nos afastaria do pensamento da morte 
e de nossas misbrias, mas B a caSa que nos 
distrai disso. 

E assim, quando se observa a eles que 
aquilo que procuram com tanto ardor n60 estaria 
em grau de sat~sfaz&-los, se eles respondes- 
sem, corno deveriam fazer caso pensassem 
bem, que procuram naquilo apenas uma ocu- 
pa@o violenta e tumultuosa qua os afaste de 
pensar em si mesmos, e que 6 por isso que 
imaginam um objeto atraente que os alegre e os 
atraia com ardor, de~xariam seus opositores sem 
possibilidade da replicar. Mas n6o respondem 
assim, porque n6o conhecem a si mesmos. N6o 
sabem que B apenas a cap, e n60 a presa, 
aquilo que buscam. 

Eles imaginam que, obtido tal cargo, a 
seguir repousariam com prazer; e n6o percebem 
a natureza insaci6vel de sua cobip. Cr&em 
procurar sinceramente o repouso e na realidade 
apenas buscam a agita~6o. 

H6 neles um instinto secreto que os leva 
a buscar fora de si o divertimento e a ocupa- 
<do, que deriva de ressentir suas continuas 
misbrias; e h6 neles outro Instinto secreto, que 
& um residuo da grandeza de nossa natureza 
origin6ria, que os faz conhecer que a verdadeira 
felic~dade est6 apenas no repouso e n6o no 
tumulto: e destes dois instintos opostos forma- 
se neles um projeto confuso que se esconde 
2.1 sua visa0 no profundo de sua alma, qua os 
impele a tender ao repouso por meio do agita- 
560 e a crer sempre que a sat~sfagio ainda n6o 
alcanqda sem dljvida chegar6 se, superando 
alguma dificuldade particular que tomaram em 
considerq60, podem por esse caminho abrir 
para si a porta para o repouso. 

Rss~m passa a vida inteira. Procuramos o 
repouso com o combate a certas d~ficuldades; 
e, caso tenham sido superadas, o repouso 
torna-se 1nsuport6ve1, porque ou pensamos 
nas mis&rias que temos, ou naquelas que nos 
ameagam. E quando tamb&m nos vissemos com 
bastante seguranGa de toda parte, o fastio, por 
sua propria iniciativa, ndo deixar~a de surgir do 
profundo do coray50, em que tem raizes natu- 
rals, e de encher o espirito com seu veneno. 

Dessa forma, o homem & t6o infeliz que 
se enjoaria at& sem qualquer motivo de enj80, 
pela natureza de sua indole; e est6 de tal forma 
vaz1o que, embora estando che~o de mil motivos 
de enj80, a min~ma coisa, corno um bilhar e uma 
bola para atirar, bastam para distrai-lo. [...I 
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Presto~ aten~do. 0 que significa ser su- 
perintendents, chanceler, prlmelro presidente, 
sendo encontrar-se no condi~do de ter ao redor 
de si desde a manha um grande nljmero de 
pessoas que v&m de toda parte, de modo a 
ndo deixar-lhes uma hora em todo o dia na quo 
pudessem pensar em si mesmos? E quando 
caem em desgraga e sdo remetidos 6s suas ca- 
sas ds campo, onde ndo carecem nern de bens 
nern de domGsticos que os assistam em suas 
necessidades, ndo deixam de sentlr-se dignos 
de compaixdo e abandonados porque ningu&m 
os impede de pensar em si mesmos. 

B. Poscal. 
Pwsornentos. 

A "c~posto" ern Deus 

0 cdlsbre orgumanto do "oposto" srn 
Deus d tornbdrn sxposto nos Pensamentos. 
Corno o roz6o d irnpotsnte poro dscidir corn 
segurongo olgurno coiso o rsspsito do ofir- 
mop50 ou do negog6o de Deus, ant60 d ro- 
zodvsl opostor no sxisthncio ds Dsus: nesss 
coso, corn efsito, ss vsncsrrnos, gonhorernos 
tudo, e se psrdsrrnos, nodo ds irnportonts 
pardsr~rnos. 

Se existe um Deus, ele 6 infinitamente 
~ncompreensivel, porque, ndo tendo partes 
ou limites, ndo tem nenhuma relagdo conos- 
co. Somos, portanto, incapazes de conhecer 
aqu~lo que ele 6, ou se existe. Sendo assim, 
quem desejar6 tentar resolver este problema? 
Ndo certamente nos, que n6o temos nenhuma 
rela@o com ele. 

Quem censurar6, portanto, os cr~stdos por 
ndo poderem dar razdo de sua crencp, eles que 
professam uma religido da qua1 nd0 podem dar 
razdo? Eles declaram, expondo-a ao mundo, 
que & uma tolice, stultitiom; e depo~s, vos vos 
lamenta~s pelo fato de qua GIGS n60 d&em as 
provas! Se dessem as provas dela, faltariam 
com a palavra: s6 faltando de prova eles ndo 
faltam de bom senso. 

- Slm, mas tambhm se lsso desculpa 
aqueles que a apresentam como tal e os ab- 
solve da censura de apresent6-la sem razdo, 
ndo desculpcl aqueles que a acolhem. 

- Examinemos, portanto, este ponto e 
digamos: "Deus existe, ou ndo existe". Mas de 
que lado nos ~nclinaremos? R razdo ndo pode 
determ~nar nada quanto a ISSO; h6 um coos 
infinito que nos separa. Jogamos um jogo, na 

extremidade desta d1st6ncia inf~nita, no qua1 
sair6 cara ou coroa. Em que apostareis? Com 
a razdo, ndo pode~s fazer nern uma nern outra 
escolha; com a razdo, n6o podeis sustentar 
nenhuma das duas. 

Ndo acusels, portanto, de erro aqueles 
que fizeram uma escolha, porque nada sabeis. 

- Ndo, mas eu os censuro por ter feito, 
n6o esta escolha, mas uma escolha; porque. 
embora seja quem escolhe coroa seja o outro 
cometem o mesmo erro, estdo ambos em erro: 
o certo & n6o apostar. 

- Sim, mas & preciso apostar. lsto n6o & 
deixado ao bel-prazer, pols estais embarcaclos 
nisso. Mas o que escolherieis entao? Vejamos. 
R partir do momento que & preciso escolher, 
olhemos aquilo que menos vos interessa. Ten- 
des duos coisas a perder: a verdade e o bem, 
e duas coisas a aprender: vossa razdo e vossa 
vontade, vosso conhecimento e vossa beatitu- 
de; e vossa natureza tem duos coisas das quais 
fugir: o erro e a mls6ria. Vossa razdo ndo sofre 
maor ofensa se escolhe uma ou outra, a partir 
do momento que & preciso necessariamente 
escolher. Cis um ponto resolvido. Mas, e vossa 
beatitude? Pesemos o ganho e a perda, caso 
saia cara, isto 6, que Deus exlste. Rval~emos 
estes dois casos: se vencerdes, vencereis tudo; 
se perderdes, ndo perdereis nada. Rposta~, 
portanto, que Deus existe, sem hesitar. 

- lsso & admir6vel. Slm, & preciso apos- 
tar; mas eu, talvez, aposte demaslado. 

-Vejamos. Como h6 igual poss~bil~dade 
de ganho e de psrda, se tivBsseis de ganhar 
duos vidas contra uma, poderieis ainda apos- 
tar; mas, se houvessem tr&s a ganhar, deve- 
rieis jogar (a partir do momento que estais no 
necessidade de jogar), e serieis ~mprudentes, 
pois estarieis obrigados a jogar, para ndo 
arrlscar vossa v~da para ganhar tr&s, num jogo 
em que & igual a poss~bll~dade de perder e 
de ganhar. Mas h6 uma eternidode de v~da e 
de felicidade. Sendo assim, quando tombbm 
houvesse uma infinidade de casos, dos quais 
openas um fosse favor6vel, terie~s a~nda razdo 
de apostar um para ter do~s; e ag~rie~s sem 
razdo se, obrigados a jogar, recus6sse1s jogar 
uma vida contra tr&s em um jogo em que entre 
uma ~nfin~dade de probab~lidades houvesse 
uma para vos, se ex~st~sse uma inf~n~dade de 
vida ~nf~nitamente feliz para ganhar. Mas aqui 
h6 uma infin~dade de vida ~nf~n~tamente feliz a 
ganhar, urna probobilidode de vitoria contro 
um numero finito de probabil~dades de perda, 
e lsso que orr~scais 6 finito. lsso ocaba com 
toda Incerteza: em todo lugar em que houver o 
infin~to e ndo houver uma infin~dade de proba- 
bilidades de perda contra o de vencer, ndo h6 
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motivo para hesitar; & preciso dar tudo. E assim, 
quando somos obrigados a jogar, & preciso 
renunciar 6 razdo para salvar a vida, mais do 
que arrisc6-la pelo ganho infinito t6o f6cil de 
sobrevir quanto a perda do nada. 

Pois de nada serve dizer que & incerto 
se venceremos, e que & carto que arriscamos, 
s que a distdncia infinita que existe sntre a 
csrtazo daqu~lo que se arriscar, e a incartezo 
daquilo que se vencer6, iguala o bem finito. 
que arriscamos com certeza, ao infinito, qua & 
incerto. As coisas ndo sdo assim: todo jogador 
arrisca de modo certo para ganhar de modo 
incerto; e apesar de tudo arrisca com certeza 
o ftnito para vencer o finito com incerteza, sern 
pecar contra a razdo. Ndo h6 uma distancia 
infinita entrs esta certeza daquilo que se arrisca 
e a incerteza do vit6ria; isso & falso. Exists, na 
verdade, infinidade entre a certeza da vencer e 
a certeza de perder. Mas a incerteza da vitoria 
C proportional b certeza daquilo qua se arrisca. 
segundo a propor(do das probabilidades de 
vitoria ou de perda. E daqui deriva que, se 
existem iguais possibilidades tanto de urna 
parte como do outra, a aposta & jogada com 
paridade; e entdo a certeza do risco & igual b 
incerteza da vitoria: pouco importando que isso 
esteja infinitamente distante. E assim, nossa 
proposigdo tem urna forga infinita, quando de- 
vernos arriscar o finito em urn jogo em que h6 
igual probabilidade de vitoria ou de perda, e 
exists o infinito a vencer. lsso & demonstrative, e 
se os hornens sdo capazes de alguma verdade, 
esta Q uma delas. 

- Confesso e admito isso. Mas ainda ndo 
h6 meio de descobrir o segredo do jogo? 

- Sirn, a Escritura, o resto etc. 
- Sim; mas tenho as rndos amarradas 

e a boca fechada; sou obrigado a apostar, e 
ndo sou livre; ningubm me solta. E sou feito de 
tal modo que ndo posso crer. 0 que desejais, 
portanto, que eu fago? 

- < verdade. Mas saibais ao rnenos que 
vossa irnpothcia para crer, a partir do momento 

qua a razdo vos leva a isso e que apesar da 
tudo ndo o podeis, vem de vossas paixdes. 
Esforp-vos, entdo, ndo tanto a vos convencer 
com o aumento das provas de Deus, mas com a 
diminui<do de vossas paixdes. Quereis chegar 
b fC e ndo sabeis o caminho at& ela; quereis a 
cura da incredulidade e perguntais seu remhdio: 
aprendei-o daquelss que estavam amarrados 
como vos e que agora apostam todo o bem 
deles; sdo pessoas que conhecsm o caminho 
que desejais seguir, e forarn curados de um ma1 
do qua1 quereis curar-vos. Segui o modo corn 
que elss come<ararn: e fazendo toda colsa corno 
se cressem, tomando a dgua benta, mandando 
celebrar missas etc. Naturalmente, isso vos far6 
crer e vos tornard corno urna besta. 

- Mas & justamente isso que terno. 
- E por qu&? 0 que tendes a perder? 
Todavia, para dsmonstrar-vos que este & o 

carninho para a f6, saibais que isso diminuir6 as 
paix6es, que sdo vossos grandes obstdculos. 

Firn d a s t ~  discurso. - Ora, que ma1 vos 
acontecer6 sa tornais este partido? Sereis 
fiel, honssto, hum~lde, grato, benbvolo, am190 
sincero, verdadeiro. Na verdade, ndo vivereis 
nos prazeres empestados, no vangloria, nos 
delicias; mas talvez ndo ireis ter outros? Digo 
qus ganhareis nesta vida, e que a coda passo 
que derdes neste caminho, vereis tanta certeza 
de ganho e tanta nulidade naquilo qua arriscais, 
que por fim percebereis que apostastes por urna 
coisa certa, infinto, pela qua1 nada destes. 

- Oh! Este discurso me exalta, me arre- 
bata etc. 

- Se este discurso vos agrada e vos pa- 
recevdlido, saibais que foi feito por um homem 
que se p6s de joelhos antes e depo~s, para orar 
bquele Ser infinito e sem partes, ao qua1 ale 
submete todo o seu ser, para qua submeta a 
SI tambBm o vosso, pelo vosso bem e para a 
sua gloria; e que assim sua forsa se harmoniza 
corn este aba~xamento. 

B. Pascal, 
P~nsarnsntos. 



Giarnbattista Vico 
e a f ~ 1 n d a ~ ~ o  

// do nmndo civil feito p l o s  hornens" 

I. Vida e obras 

Giambattista Vico nasceu em Napoles no dia 23 de junho de 1668, de um 
modesto livreiro. Frequentou aulas de gramatica, mas, insatisfeito, abandonou os 
estudos regulares e se entregou a leituras desordenadas. Dedicou-se sucessivamente 
ao direito civil, e de 1686 a 1695 foi preceptor no Castelo de Vatolla no Salerni- 
tano. Em 1699 obteve a catedra de eloquencia latina e retorica na Universidade 
de Napoles, onde ate 1708 proferiu em cada ano os discursos inaugurais do ano 
academic0 (no mais importante deles, o De nostri temporis studiorum ratione, 
expressou sua divergencia em relac80 as novas correntes filosoficas e cientificas). 
Em 1710 publicou o primeiro livro do De antiquissima ltalorum 
sapientia, mas o arrasamento da critica fez com que interrompesse Vida e obras 
a elabora@o da obra. Entre 171 3 e 1719 estudou as obras de Hugo - 3 1 
Grotius, e em 1720 escreveu o De universis juris uno principio et 
fine uno, seguido logo depois pelo De constantia philosophiae e pelo De constan- 
tia philologiae. Em 1725 terminou sua obra maior, Principios de uma nova ciencia 
(revista e republicada em 1730, com uma terceira ediqao em 1744). Em 1728 saiu 
a primeira parte de sua Autobiografia; a segunda parte foi terminada em 1731 e 
foi publicada apenas em 1818. Morreu no dia 20 de janeiro de 1744. 

Vico exp6s problemas essenciais e soluq6es sobre o terreno da historia aos 
quais se reportarao mais tarde o positivismo e o historicismo. Mas a falta de apro- 
fundamento de alguns temas centrais da cultura moderna e a razao pela qua1 
no Setecentos Vico viveu no isolamento, no Oitocentos teve pouca ressonincia e 
apenas no Novecentos, gracas a Benedetto Croce, foi estudado e revalorizado. 

1 A vida e a s  obras 

Vivendo no ambiente cultural napo- 
litano, atento para as novas correntes do 
pensamento moderno, do matematismo de 
Galileu e Descartes ao  experimentalismo 
de Bacon e ao mecanicismo de Gassendi, 
Giambattista Vico primeiro se apaixonou 
por essas novidades, mas depois se retraiu 
preocupado, como quem, "assistindo ao fim 
de um mundo familiar, n i o  sabe descobrir 
os sinais do surgimento de um novo", es- 
creve ele em sua Autobiografia, elaborada 
na terceira pessoa. Inicialmente incerto 
sobre o caminho a seguir, escolheu depois, 

por tradiqao cultural e formaqio escolar, 
os estudos historicos e juridicos. A falta de 
aprofundamento de alguns dos temas cen- 
trais da cultura moderna i a razio pela qua1 
Vico viveu no isolamento no siculo XVIII, 
teve escassa ressonincia no siculo XIX e 
somente no siculo XX, por mirito de Bene- 
detto Croce, foi estudado e reavaliado. 

Giambattista Vico nasceu em Napoles, 
em 23 de junho de 1668, filho de modesto 
livreiro. Depois dos estudos de gramatica 
e "humanidades", estudou filosofia com o 
nominalista Ant6nio del Balzo. Insatisfeito 
com tal ensino, muito rebuscado e formal, 
abandonou os estudos regulares e entregou- 
se a leituras desordenadas e amiude Arduas, 



192 Terceira parte - Pascal e Vicc 

como a Logica Magna de Paulo Veneto, 
que o levaram a certo "desespero". Assim, 
"desertando dos estudos, divagou durante 
um ano e meio [...I, vagando desse modo 
fora do reto caminho de uma bem regrada 
juventude, como um generoso cavalo, mui- 
to e bem adestrado na guerra, que depois 
C deixado em sua cocheira, a pastar pelos 
campos". 

Retomando os estudos de filosofia com 
o escotista Giuseppe Ricci, ele dedicou-se 
posteriormente ao direito civil, na escola de 
Felice Aquadies, professor de direito civil na 
Universidade de Nhpoles, intercalando-o 
com estudos de direito can6nico e romano. 
Mas niio conseguiu completar seus estudos 
universitarios, porque "nesse meio tempo 
p6s-se a perder sua delicada compleiqiio 
fisica com o ma1 de he'ctica (a  tisica), a 
fortuna familiar reduzida era motivo de 
muitas angustias para ele, tinha um ardente 
desejo de ocio para seguir seus estudos, e 
seu espirito aborrecia-se grandemente com 
a balburdia do foro". 

Por tais razGes, aceitou o convite de 
dom JerBnimo Rocca para tornar-se pre- 

ceptor "de seus sobrinhos em um castelo de 
Cilento, em um lugar belissimo, com ar puro 
[...I, cujo bom ar do lugar lhe restituiria a 
saude e lhe daria todas as condiqoes para 
estudar". Na solidiio do castelo de Vatolla, 
"onde residiu por bem nove anos, realizou 
a maior parte dos estudos". Aproveitando 
a rica biblioteca do castelo, estudou Platiio 
e Aristoteles, Tacito e Agostinho, Dante e 
Petrarca. aue o introduziram no mundo da , .  
metafisica, aplicada a historia, e no mundo 
da literatura. 

Estranho as novas correntes de pensa- 
mento, quando, em 1695, deixou Vatolla, 
"com essa doutrina e com essa erudiqiio 
Vico foi recebido em Napoles como foras- 
teiro em sua propria patria e encontrou-se 
diante da maior celebraliio da fisica de RenC 
(Descartes) pelos literatos de peso. A fisica 
de Aristoteles, por si mesma e muito mais 
pelas excessivas alteraloes dos escolasticos, 
j i  se tornara uma fabula". 

Sob a premtncia de raz6es econijmicas, 
concorreu catedra de eloaiihcia latina e 
retorica na Universidade de N i ~ o l e s  e ini- 
ciou suas aulas aprofundando e ampliando 
as tr& Oratiunculae pro adsequenda laurea 
in  utroque jure (Breves orap5es para conse- 
guir a laurea e m  ambos  os  direitos), prepa- 
radas em 1693 Dara a obtenciio da laurea. 
Depois, retomou as pesquisas realizadas por 
ocasiiio do concurso sobre as Instituic6es de 
Quintiliano, isto C, o D e  statibus causarum 
(titulo que se poderia traduzir por Sobre 
os  fundamentos das causas). Esse periodo 
foi particularmente fecundo, inclusive por- 
que, empenhado em preparar as preleq6es 
inau~urais  do ano acadcmico de 1699 a 
1708Y. ~ 6 d e  exercitar toda a sua cultura e , L 
expressar sua discordincia em relaqiio as 
novas correntes filosoficas e cientificas. A 
mais sugestiva das oralties inaugurais C a 
sitima, intitulada D e  nostri temporis stu- 
d iorum ratione (Sobre o me'todo de  estudos 
d o  nosso tempo),  publicada a sua propria 
custa e recebida favoravelmente Dor suas 
muitas intuiqoes pedagogicas, pelas pene- 
trantes observac6es criticas sobre o mktodo 
cartesiano e pelas niio poucas antecipag6es 
sobre a correta interpretalso da historia, 
que desenvolveria a seguir. 

Entre 1713 e 1719, Vico estudou as 
obras de Hugo Grotius, particularmente o 
D e  jure belli ac pacis, que enriqueceu corn 
observacoes filosoficas e notas historicas. 
No context0 dessas pesquisas juridicas, ele 
escreveu, a pedido do duque Adriano Cara- 
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fa, a obra historica De rebus gestis Antonii 
Caraphaei libri quattuor (Quatro livros 
acerca das empresas de AntBnio Carafa), 
publicada em 1716. Antes disso, desejoso 
de chamar a atenqao dos doutos, havia co- 
meqado a escrever uma grandiosa obra, sob 
o titulo De antiquissima Ztalorum sapientia 
ex linguae latinae originibus eruenda (Sobre 
a antiquissima sabedoria italica extraida 
das origens da lingua latina), em tris livros: 
Liber metaphysicus, Liber physicus e Liber 
moralis. Tendo publicado o primeiro em 
1710, que foi criticado pelo abalizado "Jor- 
nal dos literatos da Itilia" do  ponto de vista 
filologico, Vico interrompeu a elaboraqao 
da obra, embora houvesse recolhido muito 
material. Foi uma decisio dolorosa, pro- 
vocada nao apenas pela reaqio negativa de 
boa parte da imprensa, que se alinhou logo 
2s posig6es da abalizada revista vineta, mas 
tambem pelas restriq6es econ8micas corn 
que se defrontava, causadas em parte pela 
mulher Teresa Catarina Destito, completa- 
mente incapaz de governar bem a casa. Para 
fazer frente as necessidades de sua numerosa 
familia, Vico foi obrigado a dar aulas parti- 
culares e a elaborar dedicat6rias e inscriqoes, 
panegiricos e discursos de circunsthcia. 

Sempre interessado pela historia juridi- 
ca, estimulado pelas criticas e comentirios i s  
suas prolusdes acadimicas, e tambCm e so- 
bretudo desejoso de particjpar do concurso 
para a "catedra primiria matutina de leis", 
que remunerava muito melhor do que a de 
eloquincia e retorica, Vico escreveu em 1720 
o De universi juris uno principio et fine uno 
(Sobre o principio unico e o unico fim do di- 
reito universal). Logo depois, escreveu o De 
constantia philosophiae e o De constantia 
philologiae, duas partes do De constantia 
jurisprudentis, as quais se seguiram muitas 
Notae. A novidade e a originalidade das 
duas obras, niio cornpreendidas, o tom pole- 
mico em relaqao as orientaq6es culturais da 
epoca, e sobretudo as intrigas acadsmicas, 
explicam por que Vico n i o  conseguiu um 
voto sequer no concurso, sendo, como ele 
proprio escreve, "reprovado por unanimida- 
dew. Amargurado com essa desventura pro- 
fissional, "perdeu a esperanqa de ter, para 
o futuro, um lugar digno em sua patria". 
Entretanto, logo se recuperou "desse golpe 
de ma sorte, diante do qua1 outros teriam 
renunciado a todas as letras ou se arrepen- 
dido de algum dia ti-las cultivado". 

Pois bem, embora "a Providincia n i o  
tenha querido instalii-lo em situaqgo con- 

fortavel, barrando-lhe todos aqueles meios 
que havia tentado honestamente para tornar 
melhor a sua condigao", Vico esperou com 
alegria e empenho a elaboragio de sua obra 
maior, que concluiu em 1725, entre dificul- 
dades econ8micas e "abalos domCsticos", 
sob o titulo Principios de uma nova citncia 
a respeito da natureza das na@es, pela qua1 
encontramos os principios de outro sistema 
de direito natural das pessoas (obra conheci- 
da como Nova citncia primeira). Obrigado 
primeiramente a reduzi-la para poder cobrir 
as despesas de publicagio e, depois, aperfei- 
goa-la, Vico viu sua obra conquistar poucos 
apoios e muitas criticas. Mas ele estava t i o  
convencido da solidez e da novidade de sua 
obra que se considerava "mais afortunado 
do que S6cratesn. 

No  mesmo ano, ou seja, em 1725, Vico 
escrevia sua Autobiografia, a pedido de Gio- 
van Artico de Porcia, que pretendia publicar 
uma sCrie de biografias de contemporineos. 
Escrita por partes, a primekra foi publicada 
sob a responsabilidade de Angelo Calogera 
na ColetLinea de opusculos cientificos e 
filol6gicos entre 1725 e 1728, sob o titulo 
Vida de Giambattista Vico escrita por ele 
mesmo. A segunda parte, cujo manuscrito 
leva o fecho "concluido na vigilia de santo 
Agostinho, meu protetor particular, no ano 
de 1 7317', so foi publicada em 181 8. AlCm 
de sua Autobiografia, ele dedicou esses 
ultimos anos reelaboragio quase integral 
da Nova cihcia, que publicou em segunda 
ediqio em 1730 - e que ficou conhecida 
como Nova ci2ncia segunda - e, com mo- 
dificaq6es estilisticas e novos acrescimos, em 
terceira ediqio, em 1744. 

Recebida com certa simpatia na I t i-  
lia, essa obra foi completamente ignorada 
na Europa, muito embora ele a houvesse 
dedicado i s  suas universidades. A pequena 
ressonhcia de sua obra maior, agregada i s  
dificuldades econ8micas, a saude instivel 
de uma filha e as delinquhcias de um filho, 
contribuiram para minar a sua frigil cons- 
tituigao. A proposito de seu filho transvia- 
do, o marquis Villarosa recorda: "Contra 
a sua vontade, em meio dor, aquele pai 
encontrou-se diante da dura necessidade 
de recorrer a Justiqa para fazi-lo prender. 
Mas, no momento em que isso se realizava, 
percebendo que os esbirros ja subiam as 
escadas de sua casa e sabendo do seu objeti- 
vo, transportado pelo amor paterno, correu 
para o seu desgraqado filho e, tremendo, 
disse-lhe: 'Filho, salva-te!' Mas tal ato de 
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ternura paterna niio impediu que a justiqa atormentado por dores espasmodicas nas 
se realizasse; o filho foi levado a prisso, coxas [...I, com a mais perfeita conformi- 
onde ficou por longo tempo, at6 dar claros dade ao desejo divino e pedindo perdiio 
sinais de que havia verdadeiramente mo- ao ciu pelas faltas cometidas [...I, Vico 
dificado seus costumes". Entretanto, "pela expirou tranqiiilamente em 20 de janeiro 
idade avanqada, cansado de tantos esforqos, de 1744, quando j6 havia passado dos 76 
aflito com tantas vicissitudes domCsticas e anos de idade". 

II. 8 s  limites do saber 
N dos modernos" 

Vico critica o metodo analitico cartesiano tanto no plano da pesquisa cien- 
tifica, como naquele propriamente filosofico. No plano cientifico, o metodo car- 
tesiano matematicamente inspirado e totalmente abstrato, privado do criterio de 

controle factual das hipoteses cientificas; as verdades fisicas, que 
A critica n%o s%o produzidas pelo homem, n%o s%o de fato demonstr6veis 
do metodo com a mesma credibilidade dos axiomas geometricos, que s%o, 
anaiitico ao contrario, criac;%o humana. No plano filosofico, com o cogito 
cartesiano cartesiano pode-se chegar conscic$ncia da existc$ncia, isto e, a 
-- 3 1-2 aceitaqao do fato, mas n%o a ciencia que, ao inves, refere-se as 

causas e aos elementos constitutivos do fato; alem disso, o metodo 
cartesiano fecha-se de antemao ao acesso 21 ampla gama do verossimil, que estd 
a meio caminho entre verdadeiro e falso e 6 na realidade a verdade humana por 
excelc$ncia, na qua1 se inspiram a poesia, a arte e a historia. 

1 O s  Iimites 

do mktodo cartesiano 

no Gmbito 

d a  p e s q ~ i s a  c ie~t i f ica 

Em seu primeiro escrito de certo peso 
teorico, a setima oraqiio inaugural - De 
nostri temporis studiorum ratione, de 
1708 -, Vico move criticas ao mitodo 
analitico cartesiano no plano da pesquisa 
cientifica e tambim no plano propriamente 
filos0fico. 

No que se refere i pesquisa cientifica, 
Vico nota que o mitodo cartesiano, inspira- 
do na clareza e na distinqiio tipicas do saber 
matemitico e geomitrico, i inteiramente 
abstrato, desprovido do critirio de controle 
das hipoteses cientificas. 

As caracteristicas de clareza e distinqiio 
do saber matemiitico e geomitrico se expli- 
cam porque somos nos os artifices de uma 

e outra ciencia. So seria possivel pensar em 
semelhante mitodo e pretender as mesmas 
caracteristicas no campo do saber cienti- 
fico se nos consider~ssemos criadores do 
mundo e supusessemos que ele esta escrito 
em linguagem matemitica e com caracteres 
geomitricos. Se descartarmos a primeira 
hipotese, evidentemente falsa, quem nos au- 
torizara a defender a tese do pan-matematis- 
mo, segundo a qual a estrutura da realidade 
deve ser concebida em termos matematicos, 
em cujo context0 foi concebido e 6 difundido 
o mitodo cartesiano? Essa tese parecia a 
Vico uma pretensiio absurda, defendida em 
virtude de uma aceitagiio acritica de uma 
filosofia presunqosa e infecunda. 

A estruturagio geomitrico-matematica 
das cicncias, tendo na coercncia interna 
o critkrio do seu valor formal, n io  estari 
privada talvez do critirio de garantia em- 
pirica? 

Vico p6e-se essa interrogaqiio em seu 
segundo escrito, o De antiquissima Italo- 
rum sapientia, de 1710, no qual, depois de 
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afirmar que "o verdadeiro humano C aquele 
que o homem, no  ato de conhecb-lo, com- 
pOe e m  seus elementos", e acrescenta: "Em 
fisica, consideram-se boas aquelas teorias 
que podem ser provadas com o fato, isto 
6, quando nos mesmos podemos realizar 
um efeito semelhante ao da natureza, tanto 
que, das descobertas que se fazem nas coisas 
naturais, as mais luminosas e aplaudidas 
s5o aquelas que podem ser acompanhadas 
com experimentos que realizam algo de 
semelhante ao que a natureza opera." 0 
mCtodo analitico matematico, portanto, C 
insuficiente nas citncias naturais, porque 
n5o contempla entre os seus elementos 
aquele experiment0 factual com o qual se 
deve controlar a fecundidade e a validade 
das teorias. 

AlCm do campo cientifico, o raciona- 
lismo cartesiano tambCm parece insuficiente 
para Vico no campo filosofico. 

0 cogito ergo sum, aos seus olhos, 
n5o representa aquela verdade fundamental 
capaz de bloquear o ceticismo mais tenaz e 
onipresente. 

Descartes chega A conscibncia da exis- 
te^ncia, n5o A cibncia; podemos at6 dizer 
que chega A certeza psicologica dela, mas 
n5o a citncia. 

A conscihcia se identifica com a per- 
cepg5o e a aceitagio do fato, ao passo que a 
citncia se identifica com as causas e os ele- 
mentos constitutivos do fato. Ora, o cogito 
revela e atesta a existtncia do pensamento e, 
portanto, a sua conscitncia, mas n5o as suas 
causas, n5o levando assim A citncia. 

AlCm disso, o mCtodo cartesiano da 
clareza e da distinqiio n5o se nega o acesso 
A ampla gama do verossimil, que C "algo de 
intermediario entre verdadeiro e falso"? E 
n5o C essa a verdade humana por excelencia, 
enquanto verdade problematica, porque 
privada de garantia infalivel? E o que dizer 
do mundo moral, das forgas do sentimento 
e da fantasia? 0 que dizer da poesia, da 

arte e da eloqiitncia, que se inspiram mais 
no verossimil do que no verdadeiro e no 
falso? E o que dizer, em suma, da histo'ria, da 
qual esses elementos constituem o continuo 
alimento? 

Concluindo, devemos notar que, se 
Vico percebeu com clareza e combateu com 
razio a redug50 do saber filos6fico ao mo- 
d e l ~  fisico-matematico, entretanto ele nio  se 
deu conta de que o novo metodo cientifico 
constituia uma revolug5o de alcance incal- 
culavel. Deslocando o objeto da reflex50 do 
cosmo para o homem, ele abria um novo 
capitulo da pesquisa cientifica, mas ao mes- 
mo tempo ficava A margem das principais 
correntes do pensamento moderno. 
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e a u ~ i G o  de "filologia" e "filosofia" 

A convicq3o de fundo de Vico e que seja possivel ter ciencia apenas daqui- 
lo que estamos em grau de fazer ou de re-fazer: "Norma do verdadeiro e t@-lo 
feito". Este e o caminho para alcanqar a autentica clareza e distinq20, que s2o as 

"Norma 
caracteristicas do saber rigoroso. Verum et factum convertuntur: 

do verdadeiro o fato ou o fazer e a condiga'o do verdadeiro, e o verdadeiro e o 
t6-lo feito,, mesmo que o fato. Ora, se Deus e suma sabedoria porque artifice 

- 5  1 de tudo, o homem tem todavia um reino em que e o protago- 
nista por excelencia: o rnundo da historia, com suas instituiqdes, 

comercios, guerras, costumes, mitos. Da historia se pode e se deve portanto ter 
ci@ncia, mas, sendo uma "ciencia nova", e preciso esclarecer seus elementos, prin- 
cipios e metodo. 

A orientac30 geral da leitura feita por Vico da historia e constituida pela sinte- 
se vital de ideal e real, de verdadeiro e certo e, portanto, de "filosofia" e "filologia". 

0 verdadeiro e a ideia (filosofia), o certo e o fato (filologia): 
verdadeiro verdade e certeza, ideia e fato, devem portanto compenetrar-se 

e a ideia 
(filoso fia), 

ate sua convertibilidade, ate encontrar o fato no verdadeiro e o 
o certo verdadeiro no fato. 0 verdadeiro que a filosofia elabora e oferece 
e o fato a filologia articula-se em t r b  ntkleos teoricos: 
(fiiologia) a) a ideia eterna, resultante do conjunto de valores (justiqa, 
-- 5 2-4 verdade etc.) tematizados por Platso; 

b) a incidencia de tal ideia na mente humana; 
c) a reconstrugao da g@nese de um fato historic0 importante, indicando suas 

modificaqdes provocadas sobre os proprios homens que foram seus atores. 
0 certo que a filologia elabora e oferece a filosofia move-se em dois Bmbitos: 
a) as tradigdes, entendidas como express30 authtica do vulgo; 
b) a linguagem, uma vez que o nexo entre lingua e vida e radical, e em parti- 

cular e preciso admitir uma lingua mental originaria e comum a todas as naqdes, 
que tornou possivel a historia humana. 

E, assim, a sabedoria vulgar (a filologia), participando da sabedoria ideal (a 
filosofia), permite olhar a historia como uma serie de eventos por meio dos quais 
os homens realizaram ou desviaram a historia idealeterna, que flui sob as historias 
das naqdes. 

0 homem e o protagonists da historia, e o e com os dois tracos originarios 
de sua natureza: 

1) a sociabilidade, que emerge apesar dos sacrificios que imp&; 
2) a liberdade, que se determina e se manifesta apenas operando. 

A historia e, portanto, aquilo que os homens quiseram que 
A concep@o fosse, embora no quadro das condiqaes e dos meios disponiveis. da historia 
e a heterogenese Este ponto de vista entra na mais ampla e fundamental con- 
dos fins cepq3o de Vico da heterogenese dos fins: com efeito, o homem 
-55 cria as instituiqdes, mas estas retroagem sobre o homem que as 

criou, fazendo emergir lentamente, antes que o homem perce- 
ba, potencialidades escondidas e germes de idealidades superiores. A historia e, 
portanto, o lugar em que necessidades e fins escondidos, inscritos na natureza do 
homem, emergem e se impaem pouco a pouco a sua atenqso e a seu espirito, o 
qua1 deste mod0 se dilata e se afina. 
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& 0 honzern t- o protagonista 
incontestado do rn~ndo 
da histbria 

A poltmica contra o racionalismo car- 
tesiano e sua pretensio universal de exten- 
siio e intensidade baseia-se na persuasio de 
que so e' possivel ter cizncia daquilo que se 
esta em condig6es de fazer ou re-fazer: "A 
norma do verdadeiro C ti-lo feito." 

E esse o caminho para akangar autenti- 
camente a clareza e a distingiio como carac- 
teristicas do saber rigoroso. So o artifice tem 
condigoes de ter citncia do artefato. 

Foi essa intui@o teorica que guiou Vico 
na critica ao mitodo cartesiano e aue se 
tornar5 sempre mais explicita, B medida que 
vai se configurando o seu pensamento. 

Como C possivel pretender produzir 
um saber claro e distinto a proposito da 
cosmologia, visto que nos niio somos os 
artifices do mundo? A clareza e a distingiio 
da geometria e da matematica se explicam 
pel0 fato de que somos nos que as construi- 
mos. 0 feito ou o fazer C a condigio ou 
lugar do verdadeiro. Escreve Vico no De 
antiquissima: "Em latim, verum e factum 
t tm urna relagiio de reciprocidade ou, para 
usar urna ex~ress io  comum nas escolas. 'se 
convertem' [...I. Dai, C licito conjecturar 
que os antigos doutos itilicos convergiam 
nos seguintes pensamentos: o verdadeiro e' a 
mesma coisa que o feito; Deus C o primeiro 
verdadeiro, enquanto C o primeiro fautor e 
criador." 

Em suma, Deus C sabedoria porque i 
o artifice de tudo. E o homem? 

Ele so esta em condigoes de conhecer 
aquilo de que C artifice, comegando pela 
matematica e a geometria e passando depois 
para o mundo externo, mas somente nos 0s- 
cilantes e limites estreitos de sua capacidade 
experimental ou re-criativa. 

Mas, fora desses imbitos, niio ha um 
reino em que o homem C o protagonista 
incontrastavel? 

Ha: C o mundo da historia, com suas 
instituigoes, seus negocios, as guerras, os 
costumes, os mitos, as linguagens. Niio sera 
o homem o artifice de tudo isso? Afirma 
Vico na Nova ci8ncia: "Este mundo civil 
certamente foi feito pelos homens e seus 
principios podem, porque devem, ser en- 
contrados dentro das modificagoes de nossa 
propria mente humana. Quem quer que 

reflita nisso, deve ficar maravilhado como 
todos os filosofos esforgaram-se seriamente 
por alcangar a citncia deste mundo natural, 
do qual so Deus tem citncia porque o fez, 
mas deixaram de meditar sobre este mundo 
das nagoes, ou seja, o mundo civil, do qual 
os homens podem ter ciencia, j i  que eles o 
fizeram". 

E esse o mundo que, a t i  entso inexplo- 
rado, C preciso investigar. Tendo sido feito 
pelos homens, ele nos permitiri alcangar um 
saber tiio claro como o saber geomitrico e 
matem5tico. Mas, como se trata de um ca- 
pitulo novo da cihcia, i preciso explicitar 
principios e mitodos com os quais reduzir 
a cizncia urna materia at6 entio "mantida 
sepulta". 

2 Por q ~ e  a filosofia 
tern necessidade da filologia 

A orientagio geral da leitura que Vico 
faz da historia C constituida pela sintese vital 
entre universal e particular, entre abstrato e 
concrete, entre ideal e factual e, portanto, 
entre "filosofia " e "filologia ". 

Sem a filologia, a filosofia C vazia; e, 
sem a filosofia, a filologia C cega. N io  se 
trata de urna justaposi~iio de duas ativi- 
dades separadas, que se devem conjugar 
depois que cada urna se desenvolveu por sua 
propria conta, mas sim de urna interagio 
constante, razz0 pela qual nio  i concebivel 
a filosofia sem a filologia e a filologia sem 
a filosofia. 

Decididamente contrario a urna filoso- 
fia abstrata, que se exaure em verdades de 
razio ou no verdadeiro conceitual, de que 
tinha um exemplo no racionalismo cartesia- 
no, Vico queria ser o teorico daqueles prin- 
cipios universais cuja validade e fecundidade 
devem emergir da capacidade de explicar a 
historia em suas fases principais. 

Portanto, n io  se trata de urna filosofia 
estabelecida a priori e dotada de urna forga 
apoditica intrinseca, mas sim de urna filoso- 
fia que, iluminando a historia e explicando 
os seus momentos mais relevantes, encontra 
nessa sua capacidade de explicagio o seu 
proprio tribunal. Mais do que as simples 
afirmagoes, o que fica comprovado ou des- 
mentido i o sistema te6rico em seu conjunto. 
Em suma, o tribunal que decidira da fecun- 
didade de tal sistema niio sera este ou aquele 
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Filosofia e filologia. S%o as duas 
colunas da "ci@ncia nova'' proposta 
por Vico. A filosofia, que e a sabedo- 
ria ideal, tem por objeto o verdadeiro, 
enquanto a filologia, a sabedoria vul- 
gar, ocupa-se do certo, isto e, do fato. 
Ora, segundo Vico, verdade e certeza, 
ideia e fato, devem se compenetrar 
ate sua convertibilidade (verum e t  
factum convertuntur). 
0 verdadeiro que a filosofia elabora e 
oferece a filologia se articula precisa- 
mente em tr@s nucleos tebricos: 
a) a ideia eterna, resultante do con- 
junto de valores (justisa, verdade etc.) 
tematizados por Platlo; 
b) a incid6ncia de tal ideia na mente 
humana, a qua1 as pesquisas empiricas 
devem finalmente chegar; 
c) a reconstru@oda g6nese que permitiu 
o nascimento de um fato historic0 
importante, nele indicando as modi- 
ficaqbes provocadas sobre os mesmos 
homens que foram seus atores. 
0 certo que a filologia elabora e oferece 
a filosofia move-se em dois imbitos: 
a) as tradiqdes, entendidas como ex- 
presslo do vulgo, de seus costumes, 
crenqas e institui~bes; 
b) a linguagem, urna vez que o nexo 
entre lingua e vida e constante e radi- 
cal, raz%o pela qua1 n l o  e possivel 
entender urna sem a outra. 

episodio particular, mas o conjunto dos fatos 
de urna tpoca historica, dos costumes i s  
instituiq6es religiosas e civis, da linguagem 
aos mitos e 2s fibulas. 

3 P o v  qlne a filologia, 
pop SMA vez, 

tew necessidade da filosofia 

A filologia, por outro lado, nio  pode ser 
concebida inteiramente desprovida de urna 
informaq50 teorica, se n5o quiser cair na- 
quele filologismo dos gramaticos, incapazes 
de se dar conta da imensa riqueza de signifi- 
cados de que os documentos historicos s5o 
portadores. A aushcia de urna perspectiva 
teorica de grande felego, diz Vico na Nova 
cidncia, esta em efeito na origem do fato de 

que a filologia, "por sua deplorada obscu- 
ridade de raz6es e quase infinita variedade 
de efeitos, teve quase horror de raciocinar". 

Como C possivel subtrair a filologia 2 
sCrie desarticulada de analises desconexas e 
fragmentirias a que se reduziu e dela fazer 
urna autsntica ciincia? A filologia pode 
tornar-se urna cihcia, "descobrindo-se para 
ela o designio de urna historia ideal eterna, 
sobre a qua1 transcorrem no tempo as his- 
t6rias de todas as naq6esn. 

Embora sem explicitar logo as ca- 
racteristicas essenciais dessa historia ideal 
eterna, o que C importante destacar aqui C a 
necessidade de que a filologia seja colocada 
e m  uma perspectiva tedrica. Com efeito, niio 
existem fatos brutos, neutros, privados de 
implicaq6es teoricas. Restaurar esse quadro 
teorico e utiliz6-lo na atividade filologica 
significa transformar em cicncia rigorosa 
urna atividade considerada as mais das vezes 
como simples poeira de observaq6es grama- 
ticais sobre documentos lingiiisticos. 

Obviamente, a filologia n io  C a filoso- 
fia, ainda que se conjugue com ela. Ela tem 
por finalidade a definiqio dos fatos, que vio 
das instituiq6e.s civis e religiosas as virias lin- 
guagens, As mitologias, a poesia, a tudo o que 
se inscreve nos "fragmentos da antiguidade" 
ou material documentario de natureza histo- 
rica. 0 s  filologos s io  "todos os gramaticos, 
historiadores e criticos que se ocupam da 
cogniqio das linguas e dos fatos dos povos, 
tanto em casa, como 6 o caso dos costumes 
e das leis, como fora, como C o caso das 
guerras, da paz, das alianqas, das viagens, 
dos negocios". A filologia C a doutrina de 
tudo o que foi produzido nas comunidades 
humanas, dos costumes mais dispares i s  
linguagens e as instituiq6es religiosas e civis. 

Entretanto, a definiqio dos fatos seria 
impossivel ou pelo menos incompleta se nio  
se sustentasse no verdadeiro da filosofia, 
ou seja, se n io  fosse guiada por um projeto 
teorico que encontre no certo seu tribunal 
de confirmaqio ou de desmentido. 

4 A mediac&o sintktica 
entre verdade (filosofia) 
e certeza (filoIogia) 

0 verdadeiro 6 a ide'ia (filosofia), o 
certo 6 o fato (filologia). Verdade e certeza 
ou verdade e fato (verum et factum con- 
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vertuntur) devem se compenetrar at6 sua 
convertibilidade. N2o o verdadeiro fora do 
fato ou o verdadeiro sem o fato, mas sirn o 
fato no verdadeiro e o verdadeiro no fato. 

Ou seja, trata-se de verificar o certo e 
certificar o verdadeiro, o que transforma a 
conscidncia dos fatos em ciincia dos fatos. 

Dai o carater empirico-te6rico do dis- 
curso global de Vico, no qual as duas ver- 
tentes siio irredutiveis e, ao mesmo tempo, 
indissoci6veis. Platiio ("0 homem como deve 
ser") niio pode estar dissociado de Thcito 
("0 homem como efetivamente tem sido"). 

Retomando um principio spinoziano 
( "ordo et connexio idearum idem est ac ordo 
et connexio rerum"), Vico, ainda na Nova 
cidncia, escreve que "a ordem das idCias 
deve proceder segundo a ordem das coisas". 
Trata-se de um principio que C transposto 
da ordem logica para a ordem hist6rica. 0 
processo ideal (a filosofia) deve encontrar-se 
no processo historico, sem trair seu conteu- 
do e sem perturbar sua ordem de nascimento 
e desenvolvimento. 

Em particular, poderemos resumir 
os contributos que a filosofia e a filologia 
trazem, pela mediaqiio sintktica que leva 
ao conhecimento da historia humana, do 
seguinte modo: 

a )  0 verdadeiro ou a estrutura te6rica 
que a filologia elabora e oferece ii filosofia 
articula-se portanto em tris nucleos teoricos: 
a ide'ia eterna ou projeto ideal, decorrente 
daquele conjunto de valores - justiqa, ver- 
dade, sacralidade da vida etc. - tematizados 
por Platiio; sua incidzncia na mente huma- 
na, ii qual deve chegar em ultima analise a 
investigaqiio empirica, pois de outro mod0 
niio se explicaria a constsncia de certos 
acontecimentos na historia e sua capacidade 
de criar tradiq5o; finalmente, para ter urna 
explicaqiio satisfatoria de um fato historico 
relevante, e preciso reconstruir a ginese ou 
as condi~oes que permitiram seu nascimento 
e indicar as modificaq6es provocadas sobre 
os proprios homens, que 60 seus atores. 

6) A filologia 6 urna ciincia voltada 
para verificar os fatos, com a intens50 de fa- 
zer emergir toda a "sabedoria vulgar" neles 
contida. Assim, a filologia n5o 6 mais urna 
sirie desconexa de observasoes gramaticais, 
e sim urna reconstruqiio, atravCs da pesquisa 
do material documentario - linguagens, 
instituiqoes e acontecimentos relevantes -, 
daquele mundo de necessidades, de paixoes 
e, ao mesmo tempo, de idealidades latentes 
com e atravts de que a historia surgiu e se 

afirmou. E essa a sabedoria vulgar (filolo- 
gia) que, participando da sabedoria ideal 
(filosofia), nos permite olhar a historia n5o 
mais como um mundo ca6tico e informe, 
mas sim como urna sirie de acontecimentos 
atravis dos quais os homens realizaram ou 
at6 desprezaram a "historia ideal eterna", 
sobre a qua1 transcorrem no tempo as his- 
t6rias das naq6es. 

Vejamos, porCm, como Vico apresenta 
sua cicncia da historia em seus nucleos centrais. 

Sx. O C\omew k protagonista 
-< 1, ?n 

da histbria 

Na Nova ciincia, Vico escreve: "Na- 
quela densa noite de trevas que encobre a 
primeira e de nos tiio distante antiguidade, 
aparece a luz eterna desta verdade, que nun- 
ca se apaga e da qual niio se pode duvidar 
sob nenhuma condiqiio: que este mundo 
civil certamente foi feito pelos homens, 
cujos principios podem, porque devem, ser 
encontrados dentro das modificaqoes de 
nossa propria mente humana". 0 homem, 
portanto, i protagonista da historia. Mas 
quais siio os seus traqos especificos, e como 
e que a historia, da qual 6 artifice, retroagiu 
sobre ele, modificando-o? 

Antes de mais nada, Vico sustenta que 
por natureza o homem i sociavel. A socia- 
bilidade niio C um traqo originario, mas sim 
um traqo original do homem. Impelido por 
paix6es e finalidades egoistas, o homem, se 
pudesse, viveria sozinho. Entretanto, ape- 
sar da vida em comum exigir modera@o 
e refreamento das paixees, os homens se 
associaram. Isso significa que a dimensiio 
social, que emergiu apesar dos sacrificios 
que impde, se insere na natureza mesma do 
homem, a tal ponto que C licito defini-lo 
como "animal sociiivel" . 

AlCm de sociavel, o homem 6 livre. 
Contra o destino dos estoicos e o acaso dos 
epicuristas, Vico sustenta a centralidade do 
arbitrio humano. A historia niio e fruto de 
urna necessidade c6smica ou de pura aciden- 
talidade. Tanto urna como outra versiio niio 
explicam o efetivo desenvolvimento da his- 
toria. Ela i aquilo que os homens quiseram 
que fosse, mas no quadro das condiq6es e 
dos meios disponiveis. Por natureza, o arbi- 
trio humano C incerto, so se determinando e 
se manifestando no ato em que opera. 
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Ora, essa tese parece em contraste com 
outra tese, tambtm claramente afirmada 
por Vico: "Este mundo, sem duvida, saiu 
de uma mente amiude diferente e, as vezes, 
totalmente contraria e sempre superior aos 
fins particulares que os homens se haviam 
proposto." 

Pois bem, apesar dessa explicita afir- 
maq5o sobre as conseqiihcias n5o desejadas 
e n5o previstas das aqbes humanas, Vico 
escreve: "Aquele que fez tudo isso foi tam- 
be'm mente, para que os homens o fizessem 
com intelighcia, niio foi destino, para que 
o fizessem com eleiqao; niio acaso, porque 
com perpetuidade, sempre fazendo assim, 
acabam nas mesmas coisas". 

Para entender essa tese, conhecida 
como teoria da heteroginese dos fins, t pre- 
ciso explicitar as relaqbes existentes entre os 
homens e as instituiqbes que eles criam e que 
reagem sobre eles, modificando-0s. Assim, 
por exemplo, escreve Vico: "No estado ani- 
mal, o homem ama somente sua salvaq5o; 
mas, depois de tomar mulher e gerar filhos, 
ama sua salvaq5o com a salvaqao da cidade 
[. . .] ". Trata-se da ampliaqiio de interesses 
egoistas, mais do que de perspectivas per- 
seguidas intencionalmente. Se, vivendo so, 
o homem primitivo cuida de sua incolumi- 
dade, ao se tornar chefe de tribo passa a 
cultivar outros interesses, com profundas 
repercuss6es psicologicas. 

0 homem, portanto, cria as institui- 
qSes e estas retroagem sobre o homem que 
as criou. Esse t o caminho atravts do qua1 
potencialidades ocultas e germes de idea- 
lidades superiores se afirmam lentamente, 
antes que o homem se de conta. Assim, a 
historia 60 amadurece contra o homem ou 
apesar dele, mas t o lugar no qua1 necessi- 
dades recbnditas, inscritas em sua natureza, 
emergem e se impbem a sua atenqiio e ao 
seu espirito, que desse mod0 se amplia e 
se afina. 

Por conseguinte, n5o t possivel conhe- 
cer as instituiq6es sem conhecer os homens, 
e vice-versa. 0 homem muda no temuo e, 

agora reagem sobre ele, em interciimbio 
constante e incisivo. 

S5o esses, portanto,  os caminhos 
subterriineos pelos quais emergem valores 
que se impbem lentamente a conscihcia, 
tornando-se depois estimulos explicitos de 
pesquisa e de luta. 

A heteroghese dos fins, portanto, t 
uma tese central de Vico na economia da 
interpreta~iio da historia, porque mostra 
com quanto trabalho e por meio de que 
tortuosos caminhos a conscihcia humana 
se clarifica e se afirma. 

Somente ao  cab0 de um laborioso 
caminho t que o homem percebe de que 
eermes estava dotada sua natureza. Com " 
efeito, Vico estava persuadido de que "ini- 
cialmente os homens sentem sem perceber, 
depois percebem com o espirito perturbado 
e abalado para, finalmente, refletirem corn 
mente pura". 

P R I N C I P J  
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com ele, tudo o que por ele 6 produzido. N E L L A  S T A M P E R I A  M U Z I A N A  
A f@ 6 Gauano , c SrcKano Elh . Com a instituiqao do casamento, o homem co,v uceG'2A DP StiP1SR1OfU. 

primitivo satisfez suas paixoes de mod0 
novo e sua psique enriqueceu-se com outra 
emoq50, o amor. Este novo sentimento fun- 

Frorztispicio dos Principios de Cicncia nova, ciona polo agregadOr de Outros de 1744. Nessa obra estk expressa a tese ie,itni/ 
mentos, como o sentido de propriedade e as da interpretaCao Je vice ' f a  histduia, 
respectivas instituiqbes de prote~5o. Trata-se que 6 a heterog;ncse dos fins; UICMl diSSO, 
de elementos novos, provocados pelos pro- trnta-se a teoria da divisdo da histtjriu e m  tr?s enis 
prios institutos criados ~ e l o  homem, que (era dos deuses, dos herbis, dos homens). 
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Vico divide a historia em era dos deuses, era dos herois e era dos homens. 
A primeira comeqa com "homens estupidos, insensatos", cuja natureza dava- 

se pela preponderdncia dos sentidos, e os homens, uma vez que incapazes de 
refletir, identificavam os fen6menos da natureza com diversas divindades. Nesse 
dmbito os primeiros governos foram divinos: "0s  homens creram que os deuses 
comandavam todas as coisas". 

A segunda era, dos herois, caracteriza-se pela predomindn- A do, &uses, 
cia da fantasia. As primeiras associaqbes de homens, formadas J era do5 herdis, 
para proteger-se contra os opressores, foram logo chefiadas por a era dos homens 
chefes de tribo cuja autoridade se fundava sobre o direito heroic0 - § 1-3 
baseado na forqa. 

A terceira era e a dos homens "ou da razio totalmente explicada". E um 
period0 caracterizado por lutas internas de cada cidade, provocadas por quem 
comeqava a rebelar-se e a pretender concess6es. Esta e a era em que os homens 
chegam finalmente a conscihcia critica. 

Lugar central na "ciiincia nova" de Vico e ocupado pela "linguagem". A 
linguagem n io  e uma criaqio arbitraria, mas formou-se sob a pressio de necessi- 
dades prementes. Vico descreve varios tipos de linguagem: a gestual, a hieroglifi- 
ca, a cantada, que precedeu a linguagem em prosa. Alem disso, 
Vico sustenta que a poesia e a express30 mais apropriada para A linguagem na 
"o dnimo perturbado e comovido", e o valor dela e reconhecivel "ci@ncia nova" 
nos mitos, os "universais fantasticos", aos quais o filosofo atribui '§4-7 
muita importdncia. 

A historia, alem de obra do homem, e tambem obra de Deus, cuja Provi- 
dencia e o artifice da historia ideal eterna que corre sob as historias de todas as 
naqbes. Desde sempre os homens percebem a presenga deste projeto ideal que se 
esclarece pouco a pouco nos seculos, mas n io  podem domina-la; 
a 0  contrario, sio por ela dominados. A historia, 

alem de obra A ProvidCncia e o veiculo de comunicagio dos homens doshomenr. com Deus, e a ponte entre a eternidade e o tempo, e o senti- tambem 
do da historia, o qua1 esta na historia e ao mesmo tempo fora ob, d, Deus 
da historia. lsso se explica mais uma vez com a heterogknese -5  8 
dos fins, enquanto os efeitos das aqbes v io  sempre alem da 
intencionalidade explicita dos homens: em ultima analise, e em virtude da 
Providencia que o homem faz mais do que sabe, e freqiientemente n i o  sabe 
aquilo que faz. 

A obra da Providiincia e universal mas n io  necessitante. 0 s  homens con- 
servam liberdade e responsabilidade, e podem se manter fieis ao projeto ideal 
eterno, assim como trai-lo. 

A lei dos recursos historicos ou das quedas das naqbes, portanto, n io  e uma lei 
universal, e muito menos necessaria. Todavia, a lei dos ciclos e uma possibilidade 
objetiva, porque o ciclo tem lugar quando o dominio da razio cai no aspect0 abs- 
trato e na progressiva aridez do saber; entio a perda de relaqio 
simbiotica com o passado e a incapacidade de alimentar-se nas A lei 

fontes da fantasia provocam a ruptura com o mundo ideal da z i :?  Providencia. -- § 9 
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Para Vico, portanto, a historia ntio e uma especie de desenvolvimento unili- 
near e progressivo em que tudo e positivo; quando a raz%o entra em crise, temos 
o enfraquecimento de todo o homem e de seu mundo institutional; mas tambem 
nesse estagio de corrupqao e de decadhcia se faz sentir a presenqa nao suprimi- 
vel do projeto ideal eterno, por meio do quai opera a ProvidGncia, que incita os 
homens a retomar o caminho. 

A primeira era da histbria 
OM era dos deuses 

Vico divide a historia em era dos  
deuses, era dos her6is e era dos homens. 

A primeira comeqa com "homens estu- 
pidos, insensatos e horriveis animais", cuja 
natureza C marcada pela prevakncia dos 
sentidos, desprovida de qualquer poder de 
reflex50. 0 s  primitivos "sentem sem perce- 
ber", escreve Vico. 

E a era dos sentidos. 
E tambkm chamada de era dos deuses, 

pel0 fato de que, incapazes de refletir, os 
homens identificavam os fen6menos da na- 
turez? com divindades. 

E a era da inf2ncia, quando, afirma 
Vico, "a natureza da mente humana faz com 
que ela atribua ao efeito sua natureza e, em 
tal estado, sua natureza era de homens todos 
robustos em forqa corporal, que, urrando e 
resmungando, expressavam suas violentis- 
simas paixoes; assim, imaginaram que o cCu 
era um grande corpo animado, que por esse 
aspect0 chamaram Jupiter [...I, que, com o 
assobio dos raios e o fragor dos trovoes, lhes 
parecia dizer alguma coisa". 

Em virtude dessa visiio da natureza 
habitada por divindades terriveis e punido- 
ras, "0s primeiros costumes foram todos 
salpicados de religiiio e piedade". Nasceu 
assim a "teologia poitica": " 0 s  primeiros 
homens, que falavam por sinais, por sua 
natureza consideraram os raios e trov6es 
como sinais de Jupiter [...I, achando que 
Jupiter governava por sinais, que tais sinais 
eram palavras reais, e que a natureza fosse 
a lingua de Jupiter; acreditaram universal- 
mente os povos que a citncia dessa lingua 
era a adivinhaqso, que pelos gregos foi 
chamada 'teologia', que quer dizer 'ciGncia 
do falar dos deuses"'. 

Essa C "a primeira fabula divina, a 
maior de todas que j4 se inventou, isto 6, 
Jupiter rei e pai dos homens e dos deuses". 

No quadro da teologia pottica, "0s 
primeiros governos foram divinos, que os 
gregos chamaram 'teocraticos', nos quais 
os homens acreditaram que tudo era co- 
mandado pelos deuses, e que foi a tpoca 
dos orPculos, que s5o as mais antigas das 
coisas que lemos na historia". Governos 
teocraticos ou republicas moniisticas, funda- 
das na autoridade paterna como viciria da 
autoridade divina, criaram uma legislaqiio 
ou direito tambim divino, no sentido de que 
as leis eram impostas como express50 da 
vontade dos deuses. Com efeito, "0s pais de 
familia queixavam-se aos deuses dos erros 
que haviam sido cometidos contra eles [. . .] 
e invocavam esses deuses como testemunhas 
de suas raz6es". 

ConvCm aqui destacar que estamos 
diante de uma imagem unitaria de teologia 
poCtica, de regime teocratico e de direito di- 
vino. Trata-se de uma unidade sociologico- 
metafisica, no sentido de que uma dimensiio 
remete a outra e todas expressam o mesmo 
estagio de desenvolvimento. A natureza do 
primitivo se reflete nas crenqas religiosas, 
estas na organizaqiio social e esta, por seu 
turno, na propria natureza dos homens pri- 
mitivos, n5o mais inteiramente desenfreada, 
mas em vias de dominio e de contenq50. 

2 f\ segMnda era da histbria 
oh era dos hev.Ais 

A era dos deuses segue-se a era dos he- 
rois, caracterizada pel0 dominio da fantasia 
sobre a reflex50 racional. As primeiras asso- 
ciaqijes, formadas para se autoproteger dos 
agressores nGmades, foram logo subjugadas 
pela auctoritas dos patres ou chefes de tribo. 
Essas tribos se ampliaram pela acorrtncia 
daqueles que, privados de defesa, pediam 
asilo e proteqiio. Eram os primitivos escra- 
vos que, ampliando os primeiros pequenos 
grupos, deram lugar Bs formas primitivas 
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de vida estavel. Para manter a vida interna 
sob controle e preparar-se para os conflitos 
com eventuais tribos rivais, foi elaborado o 
direito heroico, ou seja, baseado na forqa, 
<< . , la sustentada pela religiiio, a unica que 
pode manter a forqa dentro da justiqa". 
Trata-se de urna estrutura social baseada 
na autoridade, indiscutida e indiscutivel, 
porque express50 da vontade dos deuses. 

A era dos herois C a era das grandes 
inimizades entre os povos primitivos, que, 
alcanqando certa coesiio interna, canaliza- 
vam para o, exterior todo o seu potencial 
destrutivo. E um mundo ao mesmo tempo 
heroico, poetic0 e religiose, cantado por Ho- 
mero, compindio de urna potencia an6nima 
e coletiva, permeada por um ideal masculino 
e guerreiro. 

Poder-se-ia considerar a Iliada de 
Homero como documento de urna mente 
filosoficamente refinada, elaborado para 
"domesticar a ferocidade do vulgo", como 
pretendiam alguns? Vico se op6e a tal inter- 
pretaqiio, em nome do critirio da unidade 
de urna Cpoca historica e de suas obras. A 
coerincia interna dos episodios, os elemen- 
tos fantisticos e imaginosos, o gosto pela 
ferocidade, o fascinio pel0 sangue e, por- 
tanto, "0s costumes rudes, vibes, ferozes, 
orgulhosos e moveis [. . .] s6 podem pertencer 
a homens quase crianqas por fraqueza de 
mente, quase mulheres pela robustez da 
fantasia, quase violentissimos jovens pel0 
bulir das paix6es; dai negar-se a Homero 
qualquer sabedoria elaborada". 

3 A terceira era da histbria 
OM era dos holnens 

As eras dos deuses e dos herois, segue- 
se a era dos hornens ou da "raziio totalmente 
explicada". E urna transiqzo longa e labo- 
riosa, caracterizada por lutas internas nas 
cidades e povos em particular, provocadas 
por todos aqueles que, escravos e servos, 
comeqam a se rebelar e pretender concess6es 
no que se refere A instituiqzo do matrim6nio 
e aos ritos do sepultamento. 0 s  registros 
conseqiientes a isso, como o reconhecimento 
desses direitos, levam a formas de legislaqiio 
escrita e, portanto, A prosa. Dai o surgimen- 
to das lutas politicas. 

Assim, tendo traqado um quadro pre- 
racional a proposito dos primeiros estigios 

da historia humana, Vico comeqa agora a 
penetrar no sofisticado mundo da logica e, 
portanto, da razz0 filosofica. Da metafisica 
fantastica, passa-se agora para a metafisica 
racional; da vaga percepqiio dos ideais de 
justiqa e verdade, passa-se para a sua expli- 
cita tematizaqiio. A sintese desse laborioso 
period0 C representada pela polis grega e 
pela filosofia de Platso, que resume essa 
estuppda fase da raziio humana. 

E essa a era em que os homens alcan- 
Cam finalmente a consciencia critica daquela 
sabedoria entrevista e vagamente percebida 
nas Cpocas anteriores. 0 s  ideais nos quais 
os homens primitivos haviam inspirado sua 
conduta, mas sem urna percepqiio critica, 
tornam-se agora objeto de tematizaqiio 
explicita. 

Nessa era, a historia baseia-se em urna 
"natureza inteligente e, portanto, modesta, 
benigna e racional, que reconhece por lei a 
consciincia, a raziio e o dever". 

0 direito tambCm C "humano, ditado 
pela raziio humana explicitada", ao passo 
que os governos %O humanos e neles, 
~ e l a  igualdade dessa natureza inteligente, 
que C a propria natureza do homem, todos 
se igualam com as leis, de mod0 que todos 
nascem livres em suas cidades, livres e 
populares, onde todos ou a maioria cons- 
tituem essa forqa justa das cidades, forqas 
justas pelas quais eles siio os senhores da 
liberdade popular, ou nas monarquias, nas 
quais os monarcas igualam todos os suditos 
com suas leis e, tendo so eles nas miios toda 
a forqa das armas, siio distintos apenas na 
natureza civil". 

Em resumo, trata-se de mudanqa geral, 
niio no sentido de que se perdem as dimen- 
s6es tipicas das Cpocas anteriores, mas no 
sentido de que seu conteudo em termos de 
verdade encontra-se mais disciplinado e 
assumido racionalmente. Trata-se de en$- 
quecimento e integraqiio, niio de rejeiqiio. E a 
metafisica natural dos primitivos que agora 
se torna metafisica racional, com 6bvias 
repercuss6es sobre as instituiq6es sociais, 
religiosas e civis. 

No  quadro da "nova ciencia" de Vi- 
CO, a "linguagem" ocupa lugar central. A 
linguagem, com efeito, em suas varias con- 
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figuragoes, ilumina a partir de dentro as 
atividades humanas, de mod0 que t atravis 
da linguagem que podemos captar a unidade 
da familia humana. E o lugar universal e o 
repertorio original das imagens, o lugar do 
inconsciente e do n i o  formulado. Colocan- 
do-nos a margem do mundo flutuante de 
paixbes e imagens, a analise filologica da 
linguagem permite que nos aproximemos 
das instituig6es civis e religiosas n i o  a partir 
do exterior, como se se tratasse de "residuos 
historicos", mas do interior, para nelas cap- 
tar conflitos e tentativas de superagio. 

A linguagem n i o  t uma criagiio arbi- 
traria. Inata como disposigio para a comu- 
nicagio, a linguagem formou-se lentamente, 
sob a pressio de urgentes necessidades, ou 
seja, de problemas imediatos e prementes 
a serem resolvidos. Por esse seu cariter 
"natural", a linguagem deve ser vista como 
veiculo privilegiado do mundo efetivo dos 
povos primitivos. Com efeito, Vico escreve 
que "os falares vulgares devem ser os teste- 
munhos de maior peso dos antigos costumes 
dos povos, que se celebravam no tempo em 
que eles formaram as linguas". 

Procurando identificar as formas ge- 
niticas da linguagem, Vico enuncia um 
principio geral e nele baseia seu discurso 
sobre a etimologia. Escreve Vico: "A men- 
te humana inclina-se naturalmente com 
os sentidos a ver-se fora do  corpo e, com 
muita dificuldade, por meio da reflexiio, a 
entender-se a si pr6pria. Essa dignidade nos 
da o principio universal de etimologia em 
todas as linguas, nas quais os vocabulos siio 
transportados dos corpos e das suas proprie- 
dades de corpos para significar as coisas da 
mente e do espirito." Assim, por exemplo, 
se diz "cabega para dizer cimo ou principio; 
fronte e costas para designar adiante e atras; 
chamam-se de olhos os brotos da videira [. . .] 
e de boca toda abertura; de labios as orlas 
dos vasos e outros recipientes; diz-se dente 
de arado, de ancinho, de serra, de pente; 
chamam-se de barbas as raizes [...I. E tudo 
isso deriva dessa dignidade: que o homem 
ignorante se torna regra do universo". 

Todavia, antes de incorporar essas refe- 
rEncias a anatomia e conduta do homem, 
a linguagem era gestual, no sentido de que a 

comunicagiio se dava atravts de movimentos 
ou agoes particulares. Com efeito, os primi- 
tivos explicavam-se "com atos e corpos que 
tivessem uma relaqiio natural com as idCias 
(corno, por exemplo, o ato de fazer o mo- 
vimento da foice trEs vezes ou mostrar trEs 
espigas para significar 'trEs anos')" . 

Exemplo evoluido dessa linguagem 
gestual, por retratos ou ideogramas, e o 
exemplo hieroglifico. Assim, Vico toma po- 
sigio contra os filologos que interpretavam 
essa linguagem como intencionalmente her- 
mttica para ocultar, dos profanos, verdades 
religiosas. 

A linguagem gestual ou muda e a 
linguagem ideogramatica ou hieroglifica 
segue-se a linguagem cantada, que precede 
a linguagem recitada e a linguagem em 
prosa. 0 canto, que exigia certa cadencia, 
corresponde ao momento propriamente 
poktico e se expressa em formas ritmicas 
ou versificadas. Vico antepoe o canto as 
outras formas de expressao, porque "os 
homens desafogam as grandes paixoes dan- 
do-se ao canto, como se experimenta nos 
sumamente doloridos ou alegres". E esse 
periodo, ainda n i o  dominado pela raz50, 
caracteriza-se pelos fortes sentidos e pelas 
grandes fantasias. 

Convencido de que "os homens inicial- 
mente sentem sem perceber, depois perce- 
bem com o espirito perturbado e abalado", 
Vico considera que a poesia C a express50 
mais adequada desse espirito perturbado 
e abalado, que se expressa com imagens 
corporeas e fantasticas, em formas alogicas 
ou apenas prt-logicas. 

Afastando-se do objetivismo grego (par- 
ticularmente aristotklico), segundo o qual a 
poesia C uma imitaqio comovida da realida- 
de com finalidades catarticas, Vico destaca a 
criatividade, a originalidade, a alogicidade e 
a autonomia da poesia em relaqio a razz0 e 
as suas expressoes. 

Essa tese, que tanta influencia teria 
no pensamento estktico posterior, nos leva 
a dar a poesia um valor bem diferente, 
no sentido de que ela C a forma direta de 
express50 coletiva de nossos antepassados. 
Nesse contexto coloca-se a conhecida tese 
de Vico, segundo a qual a poesia de Homero 
niio foi obra de um poeta em particular, 
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e sim voz e express50 coletiva de todo o 
povo grego. 

Atribuir tal valor 2 poesia significa, 
por seu intermkdio, penetrar naquele mun- 
do de paixoes violentas e de sentimentos 
originarios do qua1 o canto 6 o veiculo de 
expressiio. E um "mundo divino", cujos 
costumes S ~ O  "permeados de religiio", que 
depois refluira na linguagem articulada e 
racional posterior. 

Com efeito, as trEs eras da historia 
correspondem t i t s  formas de linguagem: 
"A lingua dos deuses era quase toda muda, 
pouquissimo articulada; a lingua dos herois, 
igualmente mesclada de articulada e muda 
e, conseqiientemente, de falares vulgares 
e de caracteres heroicos, com os auais es- 
creviam os herois, que Homero chamava 
sematas; a lingua dos homens, quase toda 
articulada e pouquissimo muda, porque 
niio ha lingua vulgar t5o copiosa, onde as 
coisas n5o s5o mais que as vozes que as 
remesentam". 

Obviamente, n i o  se trata de estagios 
separados, porque se trata muito mais de 
uma absorqiio, ainda que parcial, das formas 
anteriores por parte da linguagem posterior. 
0 maior intirprete desse estagio de conflutn- 
cia foi o "divino Platiio". 

Na ilustra@o, 
Nupoles em 1600. 
0 amhiente cultural 
napolituno ligou-se 

Vico reconhece aos mitos o mesmo 
valor que concede a poesia. 0 s  mitos niio 
sio, como pretendia Voltaire, "delirios de 
selvagens e inveng6es de tratantes", e sim 
"verdadeiras e severas historias dos costu- 
mes das antiquissimas gentes da Gricia". 

Incapazes de abstraq8es logicas e, 
portanto, desprovidos de conceitos, os 
primitivos davam lugar aos "universais fan- 
tasticos", isto 6, a imagens ou mitos, com os 
quais resumiam e transmitiam suas experiEn- 
cias, muitas vezes conflitivas e violentas. 

0 s  mitos, portanto, s i o  expressoes de 
verdades por imagens. Assim, por exemplo, 
o mito de Ariadne e de Teseu expressa as 
primeiras aventuras marinhas: Ariadne re- 
presenta a arte da marinhagem, o fio repre- 
senta a navegag50 e Didalo o mar Egeu; o 
Minotaur0 C o simbolo do primeiro conflito 
racial, porque C filho de sangue misto; Marte 
ferido por Minerva resume a derrota dos 
plebeus pelos patricios; a maga Circe alude 
ao predominio das paixGes, desligadas de 
qualquer idealidade. 

as novas correntes 
do pensamento moderno, 
do matematismo de Descartes 
ao expevimentalismo de Bacon. 
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0 s  mitos, portanto, eram as iinicas 
formas que permitiam aos primitivos pensar 
e transmitir suas experitncias. 

Por fim, devemos mencionar o fato 
de que Vico atribui autonomia a essas 
primitivas formas culturais, no sentido de 
que cada estiigio da nossa historia tem sua 
"16gica" e seu fascinio, e que niio C legitimo 
considerii-lo em funqiio do estagio sucessivo, 
assim como o inverno, mesmo preparando 
a primavera, conserva seu fascinio e sua 
autonomia. 

Vico afirma claramente que a historia, 
alCm de obra do homem, C tambCm obra 
de Deus. 

0 s  artifices da historia siio, portanto, 
dois: os homens e Deus. 

Todavia, qual C a sua relaqiio? 
N5o se  ode tratar. sem diivida. de uma 

relaqiio que se expressa atravCs de uma inter- 
venqiio da Providincia a partir do exterior 
ou do interior, de carher necessirio. Em am- 
bos os casos, cair-se-ia naquele fatalism0 que 
Vico rejeitou e negar-se-ia que os homens, 
reduzidos a instrumentos executivos, seiam 

2 ,  

os protagonistas efetivos da historia. 
E preciso, portanto, excluir tanto o 

determinism0 historico, que identifica a 
Providincia com a racionalidade intrinseca 
da historia, como tambCm aquele providen- 
cialismo miraculoso aue. do exterior. conduz 

1 I 

os acontecimentos para um fim que esti fora 
da ~ r o ~ r i a  historia. 

L L 

Para entender tal relagiio, C preciso 
observar antes de mais nada que, por "Pro- 
vidincia", Vico entende o artifice daquele 
designio ideal ou "historia ideal eterna sobre 
a qual transcorrem no tempo as historias 
de todas as naq6es nos seus surgimentos, 
progressos, estados, decadincias e fins". 

Em poucas palavras, trata-se daquela 
idtia eterna ou conjunto de idealidades 
- justiga, bondade, sacralidade da vida 
e do mundo etc. - em cuja diregiio os 
homens orientaram sua conduta desde os 
primordios. 

Mas por que Vico fala de tal projeto 
e, portanto, da presenga ativa da Provi- 
dencia? 

Historia ideal eterna. Vico afirma 
que a historia e obra do homem e 
tambdm de Deus, cuja Providdncia e 
o artif ice da histdria ideal eterna que 
corre sob as historias de todas as na- 
56es. A historia ideal e propriamente 
um projeto divino ideal, que se escla- 
rece pouco a pouco nos dculos, do 
qua1 os homens percebem a presenga 
desde os primordios, porem sem poder 
dominri-la; ao contrririo, s%o por ela 
dominados: e o veiculo de comunica- 
q%o dos homens com Deus, 6 a ponte 
entre o eterno e o tempo, e o sentido 
da historia empirica a ela imanente 
e ao mesmo tempo transcendente. 

Embora dominados por paix6es vio- - 
lentas e por robusta fantasia, os primeiros 
homens desencadearam o nascimento 
da "grande cidade do genero humano". 
Embora sendo "animais", tornaram-se 
posteriormente sempre mais humanos. 
Como explicar tudo isso sem pressupor nos 
homens, latentes, mas operantes, os germes 
desse mundo ideal? Excluindo o destino, 
que niio explica a liberdade, e o acaso, que 
niio explica a ordem, C preciso admitir uma 
mente divina como artifice desse projeto. 

A Providincia age nos homens, portan- 
to, atravCs daquele projeto ideal, que niio C 
obra dos homens ou fruto da historia. Ele 
nunca C completamente entendido, porque 
estii nos homens, mas niio foi criado pelos 
homens, esti na historia, mas niio obra da 
historia. 0 s  ideais de justiga, de bondade e 
de verdade se realizam ou siio esmagados, 
siio propostos ou traidos na historia, mas 
niio estiio a merci dos homens e tampouco 
a merct da historia. Mesmo vivendo sob a 
sua influincia, o homem niio se torna o seu 
senhor, porque possuem o homem, mas niio 
s5o possuidos pel0 homem. 

Este 6 o veiculo de comunicaqiio dos 
homens com Deus, a ponte entre o eterno 
e o tempo, entre o transcendente e o histo- 
rico. Se Galileu havia falado de um Deus 
gehe t ra ,  Vico fala de um Deus providente, 
porque a ligagiio entre o homem e Deus niio 
se institui no plano matemitico - a mate- 
mitica C obra do homem e seria presunqiio 
dizer que ela revela a estrutura do real --, 
e sim no plano das supremas idealidades. 
E a solda dessa ligaq5o ocorre na historia, 
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na qua1 essa dependhcia se concretiza e o 
parentesco divino se revela. 

Dai, C licito concluir que o sentido da 
historia est6 na historia e, ao mesmo tempo, 
fora da historia, como o projeto ideal que 
fermenta o tempo sem nele se dissolver. E C 
por isso que Vico considera a historia como 
urna espCcie de "teologia civil e racional da 
providhcia divina". E como o homem tem 
primeiro um vago pressentimento e depois 
urna conscihcia mais lucida, pode-se dizer 
que os efeitos das agdes v5o sempre altm da 
intencionalidade explicita dos homens. 0 
homem faz mais do que sabe e, freqiiente- 
mente, niio sabe aquilo que faz. Consciente 
da vertente tCcnica de suas agdes, o homem 
nem sempre C consciente de sua vertente 
ideal. 

AlCm de teoria do sentido da historia, 
a teoria da Providhcia de Vico C tambim 
teoria do limite do homem e de sua cons- 
cihcia. 

6 Mwa possibilidade objetiva 

Ainda na Nova citncia, Vico traga do 
seguinte mod0 a sucessiio das eras histori- 
cas, em urna espCcie de resumo de tudo o 
que expusemos: "A ordem das idCias deve 
proceder segundo a ordem das coisas. A 
ordem das coisas humanas procedeu assim: 
primeiro foram as selvas, depois os tugurios, 
em seguida as aldeias, depois as cidades e fi- 
nalmente as academias. 0 s  homens primeiro 
sentem o necessario, depois preocupam-se 
com o util, em seguida percebem o c6mod0, 
mais adiante se deleitam no prazer, logo se 
dissolvem no lux0 e, finalmente, enlouque- 
cem em querer ultrapassar as substhcias. A 
natureza dos povos primeiro 6 rude, depois 
severa, logo benigna, em seguida delicada e 
finalmente dissoluta". 

Trata-se mais de um relato daquilo que 
aconteceu - "a ordem das coisas procedeu 
assim" - do que urna lei inexorhvel para 
todas as nagoes. 

A obra da Providhcia C universal, 
mas niio como coisa necessaria. 0 s  homens 
mant&m sua liberdade e responsabilidade, 
podendo tanto se manter fiCis ao projeto 
ideal eterno como trai-lo. Muitas nagoes 
desapareceram antes de alcan~ar o estiigio 

de maturidade e algumas chegaram de urn 
so golpe 5 ultima era, como os Estados 
Unidos. A Europa cristii aparece para Vico 
como detentora de todos os elementos para 
prosseguir e permanecer no estagio da ma- 
turidade. levando a um desenvolvimento 
ulterior os muitos germes de civilizagiio de 
que C dotada. 0 povo que seguiu o itineririo 
dos trCs esthgios foi o povo romano, que 
caminhou "com passos justos, fazendo-se 
regular pela Provid@ncia". 

Portanto, a lei dos ciclos hist6ricos ou 
das quedas niio C urna lei universal e muito 
menos necessaria. Se assim fosse. volta- 
riamos ao desprezado fatalism0 e nHo teria 
sentido a intengiio que Vico se determinou 
a alcangar com a Nova citncia: "Socorrer 
a prudhcia humana, de mod0 que ela atue 
para que as nagdes, que viio cair, de fato 
niio caiam ou niio se precipitem para sua 
ruina". 

Entretanto, embora n5o seja urna lei 
necesshria, a lei dos ciclos C urna possibilida- 
de objetiva, no sentido de que, dadas certas 
condigdes, se recai na barbhrie e nos cabe o 
dever de retomar o caminho. 

Mas que condigoes siio essas e quando 
tal queda se verifica? Em poucas palavras 
pode-se dizer que o ciclo se verifica quando 
o dominio da raziio C tal que cai na abstragiio, 
na sofisticag50 e, portanto, na progressiva 
esterilizagiio do saber, niio estando mais 
em condigoes de se alimentar nas fontes 
profundas e remotas dos sentidos e da 
fantasia, consideradas como participagdes 
vitais e corporais no projeto ideal. A perda 
da relag50 simbiotica com nosso passado e 
corn os estagios anteriores esteriliza as fon- 
tes da vida e do pensamento, provocando a 
ruptura com a inspiragiio ou o mundo ideal 
da Providhcia, substituida pel0 pensamento 
puramente humano ou por urna projegiio 
puramente egoista. A perda da memoria do 
 assa ado cria um homem sem raizes e sem sei- 
va vital. Crendo-se artifice arbitririo da sua 
historia, o homem encontra-se novamente 
diante dos ideais da verdade, da justiga e 
da sacralidade da vida, cuja transcendincia 
desconhece, e que reduz a puros e simples 
pretextos. 

Assim, para Vico, a historia niio C urna 
espicie de desenvolvimento unilinear e pro- 
gressivo, onde n5o ha erro, ma1 ou decadh- 
cia; niio C um galope direto, sem possibilida- 
de de paradas ou retornos; da mesma forma, 
a raziio tambCm niio C urna f o r ~ a  destinada 
ao triunfo, porque tanto urna como a outra 
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podem se deteriorar e estagnar, recaindo 
em uma espCcie de nova barbarie e de mais 
refinada violincia. Na historia, nem tudo e 
sempre C positivo. A historia niio justifica, 
mas julga. Quando a raziio, pela ruptura 
com suas fontes primhrias, entra em crise, 
temos o enfraquecimento de todo o homem 
e do seu mundo institucional. Mas, mesmo 
nesse estagio de corrupgiio e de decadincia, 

podemos sentir a presenga insuprimivel do 
projeto ideal eterno, atravis do qua1 opera 
a Providincia, impelindo os homens a re- 
tomarem a caminhada. Se assim n io  fosse, 
nenhum povo teria sobrevivido e todos 
estariam destinados a desaparecer. 

Por isso, escreve Vico na Conclusiio da 
obra, "veja Bayle se, de fato, possa haver nag6es 
no mundo sem nenhuma cognigiio de Deus". 
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A CIENCIA NOVA C a cicncia dos fatos humanos, isto C, da hist6ria. 
\ 

As disciplinas fundamentais da ci2ncia nova siio I 

). 4 

FILOSOFIA, I 

I sabedoria ideal 
I cihcia do verdadeiro (da idCia), 

cujos nucleos temhticos siio 

v 

1. a ideia eterna da justiga 
2. a incidgncia de tal idtia na mente humana 
3. a reconstru@o da gBnese dos fatos historicos 

relevantes 

FILOLOGIA, 
sabedoria vulgar 

cizncia do fato (do certo), 
cujos nucleos temiiticos siio 

~ 
1 

I 
v 

1. as tradi~bes dos povos 
2. as linguas dos povos 

A 
4 

"VERUM ET FACTUM CONVERTUNTUR'' 

na nova cizncia se encontram 
o fato no verdadeiro e o verdadeiro no fato, 

a hist6ria na ide'ia 
e a ide'ia na hist6ria 

Altm de obra do homem, a historia C tambCm obra da 

Providikcia divina, 
artifice da hist6ria ideal eterna, do projeto ideal divino 

que corre sob as historias de todas as nagBes e se esclarece aos poucos nos siculos. 
Em virtude da Providhcia 

1. os efeitos das aqBes humanas viio sempre alim da intencionalidade 1 
explicita dos homens (heteroggnese dos fins) 

2. a presenga do projeto ideal eterno se fan sentir tambim quando a ra- 1 
ziio humana, entrando em crise (pela lei dos ciclos), se corrompe e faz 
regredir seu mundo institucional 

t 

A HISTORIA C a sCrie dos eventos 
por meio dos quais os homens realizaram ou desviaram 

a HIST~RIA IDEAL ETERNA 

que corre sob as hist6rias das na@es 
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Elsrnentos, princbios 
e mbtodo dci ci6ncio nova 

Do primeiro livro do Ci&ncia nova, ds 
1744, rsproduzimos oqui grands ports 
dos oxiomas ou "dignidadss" rslativos oos 
elemantos s, portonto, os paginos sobrs 
principios s sobrs o mQtodo do "nova ci&ncio" 
ds Vico. 

0 primeiro grupo ds oxiomos vsrso 
sobrs srros fsitos pslos homans, sobre a 
"vonglorio" dos nogbes e dos doutos, sobrs 
o "vsrdodsiro" do filosofia s sobrs o "carto" 
do filologio, sobrs os princi'pios ds tsologio 
poQtica s ds mitologio historico, s sobrs o 
principio stimologico univsrsol. 

Rs pdginas sobrs os principios mostram 
como os 'surgimsntos" historicos ds todos as 
nogbss sss remstsm o tr&s "costumss humonos": 
rdigi60, motrim6ni0, sspulturo dos mortos. 

R nova ci&ncia ds Vico ss aprssento os- 
sim dsfinitivomsnts como umo "tsologio civil 
rocionolizoda do provid&ncia divina", como 
umo historia das idhias humanas s como umo 
" historia ideal sterna, sobrs o qua1 corrsm 
no kmpo os historios de todos os nogdss 
sm seus surgimantos, progrsssos, sstodos, 
dscod&ncios s Fins". 

1. A filosofia s a filologia 
como disciplinas fundamsntais 
da Ciencia nova 

a. A causa dos rrros humanos. 
R vangloria das nag6rs 
r a vangloria dos doutos. 

1.0 homem, pela natureza inacabada da 
mente humana, quando esta se perde no igno- 
r8nc10, faz de si proprio a regra do universo. 

Esta d~gnidade & a raztio daqueles dois 
costumes humanos: um que "foma crescit eun- 
do",' o outro que "minuit prosssntio Fomom".* 
a qual, tendo realizado um longuissimo cami- 
nho desde o princip~o do mundo, foi a fonts 
perane de todas as magnificos opmides que 
agora se teve das ant~guidades remotissimas 

por nos desconhecidas, pela propriedads da 
mente humana percebida por T6cito na Vida 
ds Agricola com o ad6gio: "Omns ignotum pro 
magnifico a t " .  

2. < outra propriadads da msnts humana 
que quando os homsns ntio podsm fazer nsnhu- 
ma id6ia das coisas distantes e n6o conhscidas, 
sles as consideram a partir de coisas a elss 
conhscidas s presentes. 

Esta dignidade acrsscenta a fonte inexau- 
rivel de todos os erros comstidos por na~dss 
intsiras e por todos os doutos a respeito dos 
principios da humanidads; pois de seus tsm- 
pos iluminados, cultos e magnificos, nos quais 
comegaram aquelas a percebe-las e estss a 
racionaliz6-las, avaliaram as origens da huma- 
nidade, as quais tiveram de ssr por natursza 
pequenas, rudes e muito obscuras. 

R ests gGnsro devemos remeter duas es- 
phciss de soberba que foram acimo indicadas: 
uma das nag6es e outra dos doutos. 

3. Da soberba das na~des ouvimos aquele 
dito 6ureo de Diodoro S i~u lo :~  que as na<des, 
gregas ou bdrbaras, tenham tido tal soberba: 
de tsrem dsscoberto, antes ds todas as outras, 
as comodidades da vida humana, e de conser- 
var a mem6ria de suas coisas dssde o principio 
do mundo [ . . . I .  

4. R tal sobe~dena~~esacrescenta-squi  
a soberba dos doutos, os quais qusrem que o qus 
elss sabem seja tao antigo quanto o mundo [. . .I .  

b. fi filosofia s os Fundamontos do "vordaddro" 

5. Fl filosofia, para ajudar o gGnero hu- 
mano, deve soerguer e dirigir o homem caido 
e fraco, sem distorcer sua natureza nem aban- 
don6-lo em sua corrup~tio. 

Esta dignidade afasta da escola desta 
CiGncia os estoicos, que querem a mortifica- 
~ 6 0  dos sentidos, e os epicuristas, que deles 
fazem regra, e ambos negam a providGncia. 
aqueles fazendo-se arrastar pelo destino, es- 
tes abandonando-se ao acaso, e os segundos 
opinando que as almas humanas morram com 
os corpos, devendo ambos ser chamados de 
"filosofos mon6sticos ou solit6r1os". E aqui ad- 
mitem os f~losofos politicos, e principalmente os 

"'R fama cresce com a difusdo". 
"'0 fato de qua as co~sas estejam prasentes as torna 

menos cQlebres". 
3"Rqu~lo que ndo se conhecs 6 cons~darado mognihco". 
4Grego. fo~ contempordneo de CQsar a de Rugusto G 

escreveu sobre histor~n. 
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plat6nicos, que estdo de acordo com todos os 
legisladores nestes tr&s pontos principais: que 
existe provid&ncia divina, que se devem mo- 
derar as paixdes humanas a torna-las virtudes 
humanas, a que as almas humanas sdo imortais. 
E, por conseguinte, esta dignidade dara os tr&s 
principios da ta  Ciencia. 

6. R filosofia considera o homem assim 
como deve ser, e asslm ndo pods frutificar 
sen60 para pouquissimos, que querem viva 
no repirblica de Platdo, evitando chafurdar na 
escoria de RBmulo. 

7. R Iegislagio considera o homem as- 
sim como ela &, para dele fazer bons usos no 
sociedade humana: como da ferocidade, da 
avareza, da ambigio, que sdo os tr&s vicios que 
levam de rolddo todo o g&nero humano, deles 
produz a for~a militar, o com&rcio e a corte, e 
dai a fortaleza, a opul6ncia e a sabsdoria das 
republicas; e destes tr&s grandes vicios, que 
certamente destruiriam a gera~do humana sobre 
a terra, debs faz a felicidade civil. 

Esta dignidade confirma hover provid&ncia 
divina, e que esta seja mente divina legisladora, 
a qua1 das paixaes dos homans, todos entregues 
aos proprios interesses particulares, vivendo 
como animais ferozes solitaries, fez as normas 
civis, pelas quais vivem em soc~edade humana. 

8. Rs coisas fora de seu estado natural 
ndo se constituem nem perduram. 

flpenas esta dignidade, uma vez que o 
g&nero humano, desde que se tem memoria do 
mundo, viveu e vive toleravelmente em socieda- 
de, determrna a grande disputa [...I: se existe 
direito na natureza, ou se a natureza humana 
seja sociavel, que soam a mesma coisa. 

Esta mesma dignidade, reunida com a 
shtima e seu corol6ri0, prova que o homem tem 
livre-arbitrio, embora fraco, de transformar as 
paixdes em virtudes; mas ele & naturalmente 
c~judado por Deus corn a divina provid&ncio, e 
sobrenaturalmente pela gracp divina. 

9 .0s  homens que ndo conhecem a verda- 
de das coisas procuram ater-se ao certo, para 
qua, ndo podendo satisfazer o intelecto com a 
c~&ncia, ao menos a vontade repouse sobre a 
conscr&ncia. 

10. R filosofia contempla a razdo, de 
onde vem a ci&ncia do verdade~ro; a f~lologia 
observa a autoridade do arbitrio humano, de 
onde procede a consci&ncia do certo. 

Esta dignidade em sua segunda parte 
define que os filologos s6o todos os gram6ticos, 

historiadores, criticos, que se ocuparam a res- 
peito do conhec~mento das linguas e dos Fatos 
dos povos, tanto em casa, como s6o os costu- 
mes e as leis, como fora dela, como as guerras. 
as pazes, as alianps, as viagens, os com&rcios. 

Esta mama dignidade demonstra que 
Faltaram pela metade tanto os fi1osoFos, pois 
ndo conferiram suas raz6es com a autoridade 
dos filologos, assim como os filologos que ndo 
cuidaram de verificar sua autoridade com a 
razdo dos filosofos; se tivessem feito isso, te- 
riam sido mais uteis bs republicas e nos teriam 
antecedido ao meditar esta Cihncia. 

1 1 .  0 arbitrio humano, por sua natureza 
incertissimo, se verifica e se datermina com o 
sentido comum dos homens a respeito das ne- 
cessidades ou utilidades humanas, qua sdo as 
duos fontes do direito natural das gentes. 

1 2 . 0  senso comum & urn juizo sem nenhu- 
ma reflexdo, comumente sentido a partir de toda 
uma ordem, por todo um povo, por toda uma 
na@o ou por todo o g&nero humano. 

Esta dignidade com a seguinte defini<do 
produzir6 uma nova arte critica sobre esses 
autores das na~dss, entre os quais devem ter 
decorrido bem mais de mil anos para chegar 
at& os escritores, sobre os quais at& agora a 
critica se ocupou. 

13. Idbias uniformes nascidas junto a 
povos inteiros, ndo conhacidos entre si, devem 
ter um motlvo comum de ~erdade.~  

Esta dignidade & um grande principio, que 
estabelece o senso comum do g&nero humano 
como o crithrio ensinado bs nagdes pela provi- 
d&ncia divina para definir o certo a respeito do 
direito natural das gentes, do qua1 as nacdes 
se certificaram ao entender as unidades subs- 
tanciais desse direito, nas quais, com diversas 
modifica@es, todas concordam. Dai prov&m 
o diciondrio mentalS6 que d6 orlgem a todas 
as diversas linguas articuladas, corn o qua1 foi 
concebida a historia ideal sterna que produz as 
h~storias no tempo de todas as na@es; desse 
dicion6rio e dessa h~storia serdo em breve 
propostas as dignidades que lhes sdo proprlas. 

Essa mesma dignidade pde abaixo todas 
as id&ias tidas at& agora a respeito do direito 
natural das gentes, o quo1 se acreditou ter saido 
de uma prime~ra nosdo, da qua1 todas as outras 

5"ld6~os id&ntcos, surg~dos junto a povos ~ntelros qua 
ndo se conhecam entre 51, devam tar urn fundomanto comum 
de vardoda' 

6€ o lingua mental comum o todos os povos, delo se 
folora mas od~ante (cf § 22) 
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teriam racebido; nesse erro cairam os egipcios e 
os gregos, que em v8o se vangloriavam de ter 
disseminado a humanidade pelo mundo: tal erro 
certamente deu origem B l e ~  das XI1 T6buas dos 
gregos para os romanos. Mas, dessa forma, ele 
seria um direito civil comunicado a outros povos 
pela providhncla humana, a n8o tanto um direito 
por meio de costumes humanos, ordenado pela 
providhncia divina em todas as nagbes. Este 
ser6 um dos trabalhos perp6tuos que se far6 
nestes livros, isto 8, demonstrar que o direito 
natural das gentes nasce privadamente junto 
aos povos sem nada saber uns dos outros; e 
que, depo~s, por ocasido de guerras, embaixa- 
das, aliansas e com&rcios, se reconheceu como 
comum a todo o ghnero humano. 

14. Natureza de coisas mais ndo & que 
nascimento delas em certos tempos e por certos 
motivos, as quais, sempre que sdo tals, devem 
permanecer tais e delas n8o devem nascer 
coisas d~ferentes. 

1 5. Rs propriedades insepar6veis dos su- 
jeitos devem ser produzidas pela modificagbo ou 
motivo pelos quais as coisas nasceram; pelo que 
elas podem nos certif~car de que a natureza ou o 
nascimento das coisas sdo esses e n80 outros. 

c. FI filologia e os fundamentos do "certo" 

16. fls trad~gbes vulgares devem ter tido 
motivos pirblicos de verdade, e por isso nas- 
ceram 8 se conservaram em povos inteiros por 
longos espagos de tempo. 

Ser6 este outro grande trabalho desta 
Cihncia: reencontrar os motivos da verdade, a 
qual, com o passar dos anos e com a mudanga 
das linguas e dos costumes, chegou at& nos 
encoberta de falsidade. 

17. Rs falas vulgares devem ser os teste- 
munhos mas aut&nt~cos dos costumes ant~gos 
dos povos, qua se realizaram no tempo em que 
eles formaram suas linguas. 

18. Lingua de nagbo antlga, que se con- 
servou reinante at& que chegou B sua plena 
realizag80, deve ser um grande testemunho dos 
costumes dos pr~meiros tempos do mundo. 

Esta dign~dade assegura que as provas 
f~lologicas do direito natural das gentes (do 
qual, sem contraste, a romana fol a saplentis- 
sima sobre todas as outras do mundo) tiradas 
das falas lat~nas s6o qravissimas. Pela mesma 
razdo, os doutos poder6o fazer o memo quan- 
to B lingua alem8, que conserva esta mesma 
propriedade do lingua romana antiga. 

19. Se a l e ~  das XI1 Tdbuas representa 
costumes das gentes do 16ci0, cup celebrag80 
comesou desde a era de Saturno, em outros lu- 
gores sempre errantes e pelos romanos fixados 
no bronze e religiosamente guardados pela juris- 
prudhncia romana, ela & um grande testemunho 
do antigo direito natural das gentes do L6c1o [ . . . I .  

20. Se os poemas de Homero s8o historias 
civis dos antigos costumes gregos, tambbm 
ser8o dois grandes tesouros do direito natural 
das g e n t ~ s  do Grbcia. 

Esta dign~dade &agora aqui suposta: em 
breve serd demonstrada corno fato. 

2 1 . 0 s  filosofos gregos apressaram o cur- 
so natural que sua nag60 devia fazer, por terem 
nele segu~do quando ainda era rude sua bar- 
b6r1e, do qua1 passaram imed~atamente para 
uma refinada delicadeza, e ao mesmo tempo 
conssrvaram totalmente suas historias fabulo- 
sas, tanto d~vtnas como heroicas; os romanos, 
porbm, caminharam em justo passo em seus 
costumes, e perderam de vista sua historia dos 
deuses (por esse motivo, a "era dos deuses", 
segundo os egipcios, & chamada porVarr6o de 
"tempo obscuro" dos romanos), e conservaram 
com fala vulgar a historia heroica que se es- 
tende de RBmulo at& as leis Publilia e Pet&lia, 
correspondendo a uma permanents m~tologia 
h~storica da era dos herois da GrCc~a [ . . . I .  

22. € necessdrio que exista na natureza 
das coisas humanas uma lingua mental comum 
a todas as na@es, que compreenda uniforme- 
mente a subst8ncia das coisas possiveis na 
vida soc~al humana, e a expl~que com tantas 
modificagbes d~ferentes quantos sejam os 
diferentes aspectos que essas coisas possam 
ter; da mesmo forma como experimantamos o 
verdadeiro nos prov&rbios, que s60 mdximas de 
sabedoria popular, as mesmos em subst8nc1a 
compreend~das por todas as nagbes ant~gas e 
modernas, sejam quantas forem e signif~cadas 
por tantos aspectos diferentes. 

Essa lingua & propria desk  C~Gncia, com 
a luz do qua1 se os doutos das linguas a ela 
se aplicarem, poder6o formar um vocabuldrio 
mental comum a todas as diversas linguas artl- 
culadas, mortas e vivas, do qual apresentamos 
um ensaio particular na Ci&ncio nova, em sua 
prime~ra edigbo, onde explicamos os nomes dos 
primeiros pais de familia, em grande numero 
de linguas mortas e vivas, dados a eles pelas 
diversas propr~edades que tiveram no estado 
das familias e no das pr~meiras republicas, em 
cujo tempo as nagbes formaram suas linguas. 
Desse vocabul6ri0, nos, o quanto nos permite 
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nossa exigua erudi<do, utilizamos aqui em todas 
as coisas que refletimos. 

De todas as proposi~6es anterioras, a 
prime~ra, a segunda, a terceira e a quarto apre- 
sentam os fundamentos das refutapzs de tudo 
aquilo que at& hoje se opinou a respeito dos 
principios do humanldade, os quais estdo cheios 
de inverossimilhan~as, absurdos, contradi@es, 
impossibilidade de tais opini6es. As seguintes. 
do quinta at& a dhcimo quinta, que apresentam 
os fundamentos da verdade, servirdo para 
meditar este mundo de na{des em sua idbia 
sterna, pela propriedade de cada ci&ncia, per- 
cebida por Rristoteles, de que "scisntia dsbet 
a s s  ds universolibus et oaternis".' Rs ultimas, 
da dhcima quinta at& a vighsima segunda, 
apresentardo os fundamentos do certo, serdo 
usadas para ver em fatos este mundo de na- 
gdes como o meditamos em id&~a, conforme 
o m&todo mais correto de filosofar de Francis 
Bacon, senhor de Verulamio, a respeito das 
coisas naturais de que ele se ocupou no livro 
Cogitota visa, transportando-as para as coisas 
humonas civis. 

Rs proposigdes at6 agora propostas sdo 
gerals e estabelecem esta CiGncin para tudo; as 
seguintes s60 particularas, que a estabelecem 
separadamente nas diversas mat&rias de que 
trata [. . .I .  

2. Principios Ja teologia po6tica 
e da mitologia historica 

28. Chegaram-nos dois grandes frag- 
mentoss das antiguidades egipcias, que foram 
citados acima. Um deles 6 de que os egipcios 
reduziam todo o tempo do mundo passado an- 
tes deles em tr&s eras, que foram: era dos deu- 
ses, era dos herois e era dos homens. 0 outro, 
de que para todas estas tr&s eras haviam sido 
faladas tr&s linguas, na ordem correspondante 
6s tr&s eras, que foram: a lingua hiaroglifica, 
ou seja, sagrada, a lingua simbolica ou por 
semelhan<as, como a hero~ca, e a epistolar,' 
ou seja, a lingua vulgar dos homens, por sinais 
convencionados para comunicar as necassida- 
des vulgares de sua v~da. 

29. Homero, em cinco lugores de seus dois 
poemas que logo apressntaremos, menciona 
uma lingua mais ant~ga do que a sua, que cer- 
tamente foi uma lingua heroica, e a chama de 
"lingua dos dsuses". 

30. Varr6o teve o cuidado de recolher trmtu 
mil nomes de dsuses (tantos quantos os gregos 
enumeravam), nomes que eram associados 
a outras tantas necessidadss da vida natural 

ou moral ou econ6mica ou finalmente civil dos 
primelros tempos. 

Estas tr&s dignidades estabelecem qua 
o mundo dos povos em todo lugar comqou 
pelas religibes, e ests ser6 o primeiro dos tr6s 
principios desta Cihncia. 

31. Onde os povos se enfureceram com 
as armas, a tal ponto que as leis humanas ndo 
tinham mais lugar, o unico meio poderoso de 
cont&-10s foi a religido. 

Esto dignidade estabelece que no estado 
sem lei a provid&ncia divina encaminhou os 
ferozes e violentos b humanidade e ao orde- 
namento das napas, despsrtando neles uma 
~dhia confusa do divindade, de modo que, por 
sua ignorbncia, atribuiram-na a alga que ndo 
convinha; dessa forma, com o terror de tal ima- 
ginada divindade, comepram a se recolocar 
em certa ordem [...I. 

32. 0 s  homens ignorantes das raz6es 
naturais que as coisas produzem, quando n8o 
as conseguem explicar sequer por coisas se- 
melhantes, d8o bs coisas sua propria natureza; 
dessa forma, por exemplo, o vulgo diz que o 
imd est6 enamorado do ferro. 

Esta dignidade & uma particula do primei- 
ra: que a mente humana, por suo natureza in- 
definida, quondo s~ pards no ignordncla, torna 
a si propria a regra do universo em relaq3o a 
tudo aquilo que ignora. 

33. R fisica dos ignorantes 6 uma metafisica 
vulgar, com a qua1 reduzem as razbes das colsas 
que ignoram b vontade de Deus, sem cons~derar 
os meios de que a vontade divina se serve. 

34. Verdadeira propriedade do natureza 
humana & [.  . .] que, umo vez qua os homens sdo 
surpreendidos por uma terrivel supersti@o, a 
ela atribuem tudo aquilo que imaginam, v&em 
e tambhm fozem. 

35. R marav~lha & Fllha da ~gnordncio; e 
quanto maior for o efeito admirado, tanto mals 
cresce em propor@o a maravilha. 

36. R fantas~a 6 tanto mais robusta quanto 
mas fraco for o rac~ocinio. 

37. 0 mais sublime trabalho da poesla 
& o de dar sentido e paixdo para as coisas 

7"A C I&~CIO d e w  se ocupor dos co~sos unlvarsals e 
atarnos" 

RTestemunhos 
9R i~ngua olhbQtrco 



Terceira parte - Pascal e Vico 

insensatas, e & pr6prio das crianps tomar 46. Todas as historias b6rbaras t&m 
coisas inanimadas nos mdos e, deliciando-sa, principios fabulosos. Todas estas dignidades, 
falar-lhes como se fossem pessoas vivas. desde a quadrag&sima segunda, apresentam 

Esta dignidade filologico-filosofica mostra o principio de nossa mitologia historica. 
qua os homens do mundo infantil foram. por 
naturaza, sublimes poetas [ . . . I .  3. FI ess8ncia dos mitos 

42. Jupiter fulmina e abate os gigantes, e 
coda na@o gentia teve o seu. 

Esta dignidade cont&m a hlstoria Hsica que 
as fdbulas nos conservoram; por exemplo, que 
houve o dilljvio universal sobre toda a terra. 

Esta mesma dignidade, com o postulado 
antecedents, deve determinor que dentro do 
longuissimo curso de anos as rocas impias dos 
tr&s filhos de No& viveram em estado ferino, e 
com ferina err8n~ia'~ se sspalharam e se dis- 
persaram pela grand@ selva da terra, e com a 
educaq3o ferina deram origem aos gigantes no 
tempo em que o c&u pela primaira vez lan~ou 
raios depo~s do dilcvio. 

47. R mente humana & naturdmente Ieva- 
da a deleitar-se com o un~forme. 

Esta dignidade, a proposito das fdbulas, 
confirma-se pelo costume que o vulgo tam; 
ests, dos homens famosos por um ou por outro 
aspecto, situados em tais ou tais circunst6ncias. 
constroi fdbulas apropriadas para aquilo que 
em tal estado Iha conv&m. Estas sdo verdades 
ideais em conformidads com o m&rito daquelas 
imaginados pelo vulgo; no entanto, s6o falsas 
no qua se reFere aos Fatos, pois ndo se reconhe- 
ce o mbrito de que esses homens sdo dignos. 
De modo qua, se refletirmos hem, a vsrdade 
pobtica & uma verdade metafisica, diante da 
qua1 a verdade fisica, clue n6o Ihe esteia con- 

43. Coda nagdo gentia teve seu H&rcules, fbrrne, deve ser considdrada como falsa. Disso 

qua foi filho de Jljpiter, eVarrdo, doutissimo da temos esta importante considera@o sobre a 

antlguidade, chegou a enumerar quarenta deles. razdo pobtica: o verdadeiro capitdo de guerra, 

Esta dignidade 6 o principio do heroismo por exemplo, 6 o Godofredo   mag in ado por 

dos primeiros povos, nascido de uma opinido fal- Torquato Tasso; e todos os capitdes que ndo se 

so de que os herois provinham de origem divina. conformam em tudo e por tudo com Godofredo, 

Esta mesrna diqnidade, junto com a ndo sdo verdadeiros capitdes de guerra. 

antecedents, que mostram primeiro tantos 
Jljpiter, e em seguida tantos Hbrcules entre as 48. € do natureza das crianqx que com as 

na$des gentias - albm de damonstror que elas id&~as e nomes dos homens, mulheres e colsas 

ndo puderam se Fundar sem religido nem se que pela primeira vez conheceram, a partir da- 

desenvolver sem virtude, pois em seus inicios quelas e com esses depois aprendam e nomeiem 

eram selvagens e fechadas, e por isso, nada todos os homens, mulheres e coisas qua t&m al- 

sabendo uma sobre a outra, ~ e l a  dimidode guma semelhan~a ou rela@o com as primelras. 

de que "idbias uniformas, nascidas en& povos 
d~sconhecidos, devsrn ter um motivo comum 49. < uma passagem de our0 a de Jdmbli- 

de verdade", - demonstram, al&m disso, este co, em De mysteriis oegyptlorum, acima citada, 

grand@ principio: qua as pr~meiras fdbulas de- de que os egipcios atribuiam a Hermes Trimegis- 

vem ter contido verdades civis, e, por isso, foram to todas as cria~des uteis ou necess6rias para 

as historias dos primeiros povos. a vida humana. 
Tal afirma~do, apoiada na d~qnidads pre- 

44. 0 s  primeiros s6bios do rnundo grego 
foram os postas teologos, que sem duvida flo- 
rescaram antes dos herois, assim corno Jupiter 
foi poi de Hbrcules. 

Esta dignidade, com as duas outras an- 
tscsdentes, estabelece que todas as nogkz 
gentias, uma vez que tiveram seus Jupiter e seus 
Hbrcules, no inicio foram todas pobt~cas; e que 
entre eles primeiro nasceu a poesia divina, e 
depo~s, a heroica. 

cedente, pord por tsrro, nesse diiino f110sofo. 
todos os sentidos da sublime teologia natural 
que ele proprio deu aos mistbrios dos egipcios. 

Estas tr&s d~gnidades apresentam o princi- 
pio das caracteristicas po&ticas que constltuem 
a ess&ncia das Mbulas. A primeira demonstra a 
inclina@o natural do vulgo de imagin6-las, e de 
imagin6-las com decoro. R segunda demonstra 
que os primeiros homens, corno crlanqx do 
g&nero humano, n6o sendo capazes de formar 
os c$meros inteligiveis das coisas, tiverom a 

45. 0 s  homens sdo naturalmente le- necessidade natural d~ representar para si as 

vados a conservar as memorias das le~s e caracteristicas pobticas, que sdo g&neros ou 

das ordens que os mant&m dentro de suas 
sociedades. 'OD1spers80 
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universais fant6sticos, para reduzir como que 
a certos modelos ou ratratos ideais todas as 
espCcies particulares semelhantes a coda um 
de seus g&neros; por tal semelhan<a, as f6bulas 
antigas ndo podiam sendo ser imaginadas com 
decoro. Justamente como os egipcios reduziam 
todos as suas descobertas ljteis ou necess6rias 
para o g&nero humano, que sbo efeitos particu- 
lares de sabedoria civll, reduziram ao g&nero do 
"s6bio civil", por eles fantasiado como Hermes 
Trimegisto, porque ndo sabiam abstrair o g&- 
nero inteligivel da "s6bio civil", e muito menos 
a forma de sabedoria civil no qua1 foram sdbios 
os proprios egipcios. De modo que os egipcios, 
no tempo em qua enriqueceram o mundo com 
as descobertas necessdrias ou ljteis para o 
g&nero humano, foram filosofos e entendiom 
de universais, ou seja, de g&neros inteligiveis. 

E esta ultimo dignidade, seguindo as 
antecedentes, & o principio das verdadeiras 
alegorias pohticas, que dovam as f6bulas sig- 
nificados univocos, e ndo an61ogos, de diversos 
particulares compreendidos sob seus g&neros 
pobticos: Mbulas qua, por isso, foram chamodos 
de "diversiloquia", ou seja, falas que compreen- 
diam em um conceito geral diversos espGc~ss 
de homens ou de fatos ou de coisas. 

50. Nos criansas o memoria & vigorosissima 
e, portanto, vivida em excesso a fantasia, que 
mais n60 B que memoria dilatado ou composts. 

Esta dignidade Q o princip~o da evid&ncia 
das Imogens pohticos, princip~o que formou o 
primeiro mundo infantil. 

51. 0 s  homens, em todos as faculdades 
para as quais ndo t&m [o dom de] a natureza, 
sdo bem-sucedidos com obstinado estudo da 
arte; na poesia, porbm, & absolutamante im- 
possivel ser bem-suced~do quondo ndo se tem 
[o dom de] a natureza. 

Esta dignidade demonstra que, tendo a 
poesia fundado a humanidode gentia, da quo1 
e ndo de outro lugar devem ter saido todas as 
artes, os primeiros poetas o forom por natureza. 

52. Rs crianps conseguem poderosamen- 
te imitor, pois observamos na maloria das vezes 
que brincam de imltor aqu~lo que sdo capazes 
de aprender. 

Esta dignidade demonstro que o mundo 
infontil & formado por na@es po&ticas, pois a 
poesia ndo & mais que imitasdo. 

E asta dqnidade mostrar6 o principio 
de que todas as artss da necessidade, da 
utilidade, da comodidade, e aindo boa porte 
do prazer humano, se encontraram nos shculos 
poisticos antes de chegorem os filosofos, pois 

as artes mais ndo sdo que imitqijes da natu- 
reza e poesias de certo modo reais. 

53. 0 s  homens primeiro sentem sem 
perceber, depois percebem com espirito per- 
turbado e comovido, e finalmente refletem com 
mente pura. 

Esta dignidade & o principio das sentensas 
po&ticas, que sdo formadas com sentidos de 
paix6es e de afetos, divarsomente das san- 
tenps filosoficas, que se formam pela reflexdo 
com raciocinios: por isso estas se aproximam 
mais da verdade quanto mais se elevam aos 
universais, e aquelas sdo mais certas quanto 
mais se apropriam dos particulares. 

54. 0 s  homens, quanto 6s coisas dubias 
ou obscuras qua a eles se referem, naturalmen- 
te ddo interpretas6es sagundo sua natureza e, 
portanto, a partir de paix6es e costumes. 

Esta dignidade & um gronde cdnone de 
nossa mitologia, pelo qua1 as FClbulas, criados 
pelos primeiros homens selvagens e rudes, sdo 
todas severos, de modo conveniente a f%nda<do 
das na~6es que provinham da liberdade bestial 
feroz, e depois, com o longo passar dos anos e 
a mudanp de costumes, tornararn-se improprias, 
alteradas, obscurecidas nos tempos dissolutos e 
corrompidos, mesmo antes de Homero. Como aos 
homens gregos importava a rel~gido, temando 
ndo ter os deuses contr6rios a seus votos ossim 
como eram contr6rios o seus costumes, atribuiram 
seus costumes aos deuses, e deram torpes, ver- 
gonhosos e obscenos sentidos bs f6bulas [...I. 

4. A origem das linguas 
e o principio etimologico universal 

60. Rs linguas devem ter comesado por 
sons monossil6bicos, assim como, no presents 
quant~dade de falas articulados dsntro das 
quais agora nascem, as crianqx, embora 
tenham fibras delicadissimas para articular a 
fala, I comepm corn ta~s sons. 

6 1 . 0 verso heroico & o mais antigo de to- 
dose o espondaico o mais tardio, e adiante ve- 
remos que o verso heroico nasceu espondaico. 

62. Overso jdmblico 6 o mais semelhante 
6 proso, e o jambo & "pB veloz", como & definido 
por Hordcio. l 2  

Estas duos ljltimos dignidades fazem con- 
jecturar qua as 1d6ias e as linguas cominhorom 
juntas. 

" A  lingua falnda. 
'"f. Horac~o. Rrs poetjca, w. 79-80. 
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Todas estas dignidades, desde a qua- 
dragbsima sbtima, juntamente com as oci- 
ma propostas, como principios de todas as 
outras, completam toda a razdo po&tica em 
suas partes, que sdo: a fbbula, o costume 
e seu decoro, a sentenp, a locu@o e sua 
evid&ncia, a alegoria, o canto e, por irltimo, 
o verso. E as sets ultimas concordam igual- 
mente que antes houve a fala em verso e 
depois a fala em prosa em todas as naG6es. 

63. A mente humana & naturalmente incli- 
nada pelos sentidos a ver-se fora do corpo, e 
com muita dificuldade, por melo da reflexdo, a 
entender a si masma. 

Esta dignidade apresenta o principio uni- 
versal do etimologia em todas as linguas, nos 
quais os voc6bulos sdo transportados pelos 
corpos e a partir das propriedades dos corpos 
para significar as coisas da mente e do espirito. 

64. R ordem das ~d&ias deve proceder 
conforms a ordem das coisas. 

65. R ordem das coisas humanas ocorreu 
assim: primeiramente existiram as selvas, de- 
pois os tugirrios, dai as aldeias, logo as cidades 
e. finalmente, as academias. 

Esta dignidade & um granda pr~ncipio 
da etimologia: conforme esta s&rie de coisas 
humanas devem-se narrar as historias das pa- 
lavras das linguas nativas, como observamos 
na lingua latina, em que quase todo o conjunto 
de suas palavras teve orlgens selvagens e 
camponesas. Como, por exemplo, "lex", que 
antes deve ter significado "colheita de fruto de 
carvalho", que acreditamos ser chamado "ilex". 
como "illex", o azinheiro (assim como certomente 
"aquilex" & o recolhedor das bguas), poi8 o 
azinheiro produz o fruto do carvalho ao qua1 
se ligam os porcos. Depois "lex" foi "colheita 
de legumes", do qua1 estes foram chamados 
de "legumina". Mais tarde, no tempo em que 
as letras vulgares ainda nCio haviam sido 
~nventadas, para qua as leis fossem escritas, 
por necessidade de natureza civil "lex" deve 
ter signif~cado "colheita de cidaddos", ou seja, 
o parlamento pirblico, onde a presenca do 
povo era a lei que solenizava os testamentos 
que se faz~am "calatis comiti~s". Finalmente, o 
colher letras e delas fazer como qua um feixe 
em coda palavra foi chamado de " l e g e r ~ " . ' ~  

II. 0 s  tr8s principios da Ci6ncio nova 

Todavia, em tal densa noite de trevas em 
que se cobriu a pr~meira antquidode, afasta- 
dissima de nos, aparece este lume eterno, que 

ndo se p6e, da ta  verdade, que ndo se pode 
de mod0 algum p6r em dhvida: este mundo civil 
certamente foi feito pelos homens, e nels se 
podem, porque se deve, encontrar os principios 
dentro das modifica@es de nossa propria mente 
humana. 0 qua, para qualquer um que nisso re- 
fletir, deve trazer maravilha a respeito de como 
todos os filosofos se empenharam seriamente 
para alcanqv a ci&ncia deste mundo natural, 
do qual, uma vez que Deus o fez, somante ele 
possui sua ci&ncia; e transcuraram a medita~do 
sobre este mundo das na~des, ou seja, o mundo 
c~vil, a respeito do qual, como o haviam feito os 
homens, os homens podiam alcanqx a ci&ncia. 
Dai proveio o extravagante efeito daquela 
misbria, que salientamos nos dignidad~s, da 
mente humana, qua, permanecendo imersa e 
sepultada no corpo, naturalmente se incl~nou 
para sentir as coisas do corpo, devendo usar 
demasiado esfor~o e fadiga para entender a 
si mesma, como o olho corporal que v& todos 
os objetos fora de si e tem necessidade de um 
espelho para ver a si mesmo. 

Ora, uma vez que este mundo de na@es 
foi feito pelos homens, vejamos em quais coi- 
sas concordaram permanentemente e ainda 
nisso concordam todos os homens, a fim de 
que tais coisas possam fornecer os principios 
universais e eternos, qua devem ser os de toda 
ci&ncia, nos quais todas as na56es surgiram e 
S 8  COnSeNQm. 

Observamos todas as na<bes, tanto b6r- 
baras como humanas, ainda que, por imensos 
espqos de lugar e de tempo afastadas entre 
si e diversamente fundadas, guardarem estes 
tr&s costumes humanos: todas possuem alguma 
religido, contraem matrim6nios solenes, todas 
sepultam seus mortos; nem entre na@es mais 
selvagens e rudes se celebram a~des humanas 
com cerim6nias mais requlntadas s mais consa- 
gradas solenidades que rellgi6es, matrim8n1os 
e sepulturas. Com efeito, pela dignidade de 
que " i d h s  uniformes, nascidas em meio a 
povos desconhecidos entre 81, devem ter um 
principio comum de verdade", deve ter sido 
ditado a todas: com estas tr&s coisas comeGou 
a humanidade de todas, e por isso devem ser 
santissimamente observadas' por todas para 
que o mundo ndo retorne b ferocidade e bs 
selvas. Por isso tomamos estes tr&s costumes 
eternos e universais como tr&s principios prlmei- 
ros desta Ci&ncia. 

G. Vico. 
Ci&ncio nova. 

I3€ste par6grofo B obro-pr~ma qua mostro corno, 
ssgundo Vico, todos os polovros da coda linguo t&m umo 
orlgem mstoforica 



0 ILUMINISMO 
E SEU DESENVOLVIMENTO 

H' Na Fran~a, Inglaterra, Alemanha e ltalia 

"0 lluminismo e a saida do homen do estado de 
minoridade que ele deve imputar a si mesmo. Mi- 
noridade e a incapacidade de valer-se do proprio 
intelecto sem a guia de outro. (. . .) Sapere aude! 
Tem a coragem de sewir-te de tua propria inteli- 
ggncia! Esse 8 o lema do Iluminismo." 

lmmanuel Kant 
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C a p i t ~ l o  dkcimo primeiro 

0 lluminismo e a filosofia hegem6nica da Europa no seculo XVIII. Inserindo- 
se em tradiqdes diversas e n%o formando um sistema compact0 de doutrinas, o 
lluminismo se configura como um articulado movimento filosofico, pedagogic0 e 
politico que captura progressivamente as classes cultas e a burguesia em ascensao 
nos diversos paises europeus. A caracteristica fundamental do movimento iluminista 
consiste em uma decidida confianga na raza"o humana, cujo desenvolvimento e visto 
como o progresso da humanidade, e em um desin i bid0 uso critico da raza"o dirigido: 

a) a 1ibertaga"o em relaqao aos dogmas metafisicos, aos pre- 
conceitos morais, as superstiqbes religiosas, as relaqbes desumanas o //uminismo 
entre os homens, a s  tiranias politicas; e a fdosofia 

b) a defesa do conhecimento cientifico e tecnico e dos inalie- hegemonica 
naveis direitos naturais do homem e do cidadao. Kant dira que o da Europa 
lema do lluminismo e: "Sapere aude! Tem a coragem de servir-te no~ecu lo  XVlll 
de tua propria inteligencia!" -g1.1 

0 lluminismo e uma filosofia otimista que se empenha e trabalha pelo 
progresso, e na base deste progresso espiritual, material e politico, os iluministas 
pdem o uso critico e construtivo da Razao. 

Todo o sec. XVlll nao entende mais a Razao como o territo- A Ra-780 
rio das "verdades eternas" e das "ess6ncias" (corno ocorria nos dos iluministas 
grandes sistemas metafisicos do seculo precedente). A Raza"o dos e limitada 
iluministas e a do empirista Locke, que encontra seu paradigma pels experi@ncia 
metodologico na fisica de Newton: trata-se, portanto, de uma ' g I . 2  
Razao limitada a experisncia e controlada pela experisncia, que 
procura as leis do funcionamento dos fen6menos e as coloca em prova. E o uso 
desta Razio e um uso eminentemente publico. 

A Razao dos iluministas nao esta, porem, confinada aos fatos de natureza: 
ela nao se fecha a nenhum campo de pesquisa, e olha ao mesmo tempo a natu- 
reza e o homem (principios do conhecimento, comportamentos 
eticos, estruturas e institui~des politicas, sistemas filosoficos, fes o racionalismo 
religiosas). iluminista 

A Razao iluminista e critica enquanto empirica, isto e, en- seopdeao 
quanto ligada indutivamente a experi@ncia, e se opbe ao conhe- conhecimentO 
cimento metafisico largamente dedutivista e sistematico. meta fisico 

Em t a l  contexto, a filosofia nao e mais separada dos outros -- g 11.1-2 

conhecimentos, mas torna-se o sopro vivificante para a cihcia 
natural, a historia, a ciencia do direito, a politica; e a originalidade filosofica do 
pensamento iluminista esta nao tanto nos conteudos, em grande parte tornados 
do seculo precedente, e sim no crivo critico desses conteudos e no uso deles feito 
em vista da melhoria do mundo e do homem. 

0 lluminismo e, no conjunto, um movimento leigo, no que se refere aos 
"mitos" e as "superstiqdes" das religides positivas, mas sua filosofia e substancial- 
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mente uma filosofia do deismo, isto e, da unica religido natural concebivel pela 
Razdo (lockianamente compreendida). E a Razao dos deistas admite: 

I )  a existencia de Deus; 
2) a criaqso e o govern0 do mundo por parte de Deus; 
3) a vida futura em que sao pagos o bem e o mal. 

Trata-se de uma religiosidade racional, natural, leiga, a 
A filosofia qua1 se une uma moralidade leiga, baseada sobre os principios 
do deismo 
-- 5 111.1-2 

morais comuns a todo o genero humano: e em t a l  perspectiva, 
portanto, que a tarefa da Razao torna-se a de iluminar as trevas 
das religides positivas, analisando suas origens historicas e seus 

usos sociais, e pondo as claras toda a sua desumanidade absurda. A tendencia ateia 
e materialista foi, ao contrario, minoritaria e se difundiu no lluminismo franc&, 
principalmente depois de Voltaire. 

0 lluminismo pbe a Razdo tambem como fundamento 
A Razz0 
na base das normas juridicas, das concepqdes do Estado e das teorias 
das normas econ6micas. 
juridicas 0 direito natural significa direito racional e, melhor ainda, 

das teorias ndo-sobrenatural, e as leis juridicas sao entendidas como as 
econ6micas relaqbes necessarias e imutaveis que derivam da natureza das 
+ 5 IV. 1-3 coisas. 

Sobre a base das ideias jusnaturalistas dos iluministas foi 
elaborada a doutrina dos direitos naturais e inviolaveis do homem 

e do cidadso: a liberdade, a igualdade, a propriedade, a seguranqa e a resistencia 
a opressao. 

Esses principios, expressos nas Declaraqdes dos direitos americana (1776) e 
francesa (1789), estao no fundamento das ordens constitucionais dos Estados 
democraticos de tip0 ocidental. 

Em linha geral, as classes populares permaneceram estranhas ao movimento 
iluminista, enquanto os iluministas conseguiram difundir as novas ideias nas classes 
intelectuais e entre a burguesia avanqada de toda a Europa. 0 s  philosophes se 
consideraram mestres de sabedoria, conselheiros dos monarcas, guias naturais da 
classe media emergente, e empenharam-se, portanto, na divulgaqdo das proprias 
opinibes, para torna-las eficazes. 

0 s  meios usados para acelerar a circulaqao das ideias ilumi- 
0s meios nistas foram: 
usados para a) as Academias, em que se conseguiu dar maior espaqo as 
a circula@O ciencias naturais, fisicas e matematicas, a critica da cultura e dos 
das ideias 
iluministas costumes; 
+ § v .  1 b) a Maqonaria, que, surgindo em Londres em 1717, logo 

se tornou moda na Europa com. acentos anticlericais e antidog- 
maticos; 

c) ossaldes, principalmente os parisienses, que permitiram as mulheres inserir- 
se vivamente na cultura do seculo; 

d)  a Enciclopedia f rancesa, que teve estrepitoso sucesso editorial; 
e) o intercsmbio epistolar, muito intenso, principalmente para alem dos 

confins nacionais; 
f )  os ensaios, isto e, escritos breves, densos, em geral vivazes e argutos, pro- 

positalmente poEmicos; 
g) os jornais e os periodicos, cunhados a moda dos ensaios e prodigiosamente 

multiplicados nos ultimos dois decenios do seculo. 

0 lluminismo foi acusado pelos rominticos, e igualmente por Hegel e Marx, 
de ser a filosofia de uma razdo abstrata e anti-historica, hipercritica em relaqao a 
tradiqso filosofica, religiosa e politica. 



Capitulo dicimo primeiro - $\ ' 7 i a z ~ o "  nn cultura iluminista 
22 1 

Na realidade, como mostram em nosso seculo W. Dilthey, E. A filosofia Cassirer e F. Meinecke, foi justamente a filosofia iluminista que iluminista 
conquistou o mundo historic0 do qua1 se vangloriara, com toda ,onguista 
justiqa, o romantismo. Com o lluminismo a historia universal mundo 
chegou pela primeira vez a uma conexao de todos os eventos histdrico 
sobre a base da mesma consideraqao empirica: os fundamen- - 4 v: 2-3 
tos de tal construqao eram um emprego despreconceituoso 
da critica historica e um metodo comparativo estendido a todos os estagios da 
humanidade. 

Immanuel Kant, na Resposta a pergun- 
ta: o que e o Iluminismo? (1784), assim 
escreve: "0 Iluminismo C a saida do homem 
do estado de minoridade que ele deve impu- 
tar a si mesmo. Minoridade C a inca~acidade 
de servir-se do proprio intelecto sem a guia 
de outro. Essa minoridade C imputavel a si 
mesmo se sua causa niio depende de falta de 
inteligincia, e sim de falta de decisio e co- 
ragem de fazer uso de seu proprio intelecto 
sem ser guiado por outro. Sapere aude! Tem 
a coragem de servir-te de tua propria inteli- 
gincia! Esse C o lema do Iluminismo". 

Para os iluministas, como mais tarde 
para Kant, somente o crescimento de nossa 
consciincia  ode libertar nossas mentes de 
sua servidiio espiritual aos varios tipos de 
erros e prejulgamentos. 

Uma decidida, mas nZo inginua, con- 
fianqa na razao humana, um despreconcei- 
tuoso uso critic0 da raziio voltado Dara a 
libertaqb em relaqiio a m  dogmas rnitafisi- 
cos, aos preconceitos morais, Bs superstiqoes 
religiosas, as relaqoes desumanas entre os 
homens, as tiranias politicas: eis a caracte- 
ristica fundamental do Iluminismo. 

Embora niio constituindo o unico mo- 
vimento cultural da Cpoca, o Iluminismo 
foi a filosofia hegem8nica na Europa do 
skculo XVIII. Ele consiste em um articulado 
movimento filosofico, pedagogic0 e politico, 
que conquistou progressivamente as cama- 
das cultas e a ativa burguesia em ascensiio 
nos varios paises da Europa, da Inglaterra 
a Franqa, da Alemanha B Italia, em parte 
tambim na Russia e at6 em Portugal. 

Inserindo-se em tradi~6es diversas, o 
Iluminismo configurou-se n i o  tanto como 
um sistema doutrinario compacto, mas 
muito mais como um movimento em cuia 
base esta a confian~a na raziio humana, cujo 
desenvolvimento representa o progresso da 
humanidade e a libertaqao em relaqao aos 
vinculos cegos e absurdos da tradiq30, as 
amarras da ignorsncia, da superstiq50, do 
mito e da opressiio. 

A "Raziio" dos iluministas se ex~licita 
como defesa do conhecimento cientifiio e da 
tbcnica enquanto instrumentos de ;ransfor- 
maqiio do mundo e de melhoria progressiva 
das condiqoes espirituais e materiais da hu- 
manidade; como tolerincia etica e religiosa; 
como defesa dos inalienaveis direitos natu- 
rais do homem e do cidadiio: como reieiciio , ,  
dos dogmaticos sistemas metafisicos factual- 
mente incontrolaveis: como critica daauelas 
supersti~6es que seriam constituidas'pelas 
religioes positivas, e como defesa do deismo 
(mas tambkm do materialismo); como luta 
contra os privikgios e a tirania. 

~ i i o  Dre~is~mente  estes os tracos ou 
"semelha&as de familia" que, deniro das 
''muta~6es" apresentadas pelos diversos Ilu- 
minismos (e nos examinaremos o francis. o 
inglcs, o alemiio e o italiano), nos permitem 
falar do Iluminismo em quanto tal. rC 

2 A Rc\z&o d o s  iluministas 

e n c o n t r a  s e u  p a r a d i g m a  

e m  Locke e e n  f l e w t o n  

0 Iluminismo C uma filosofia otimista. 
E a filosofia da burguesia em ascensiio: 

C uma filosofia que se empenha e trabalha 
pelo progresso. "Um dia tudo sera melhor 
- eis a nossa esperanqa", diz Voltaire. E essa 
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esperanqa poderia tambim niio se realizar 
sem nosso empenho, como o desenvolvi- 
mento da humanidade poderia estagnar e 
tudo poderia se perder. De qualquer modo, 
tem havido e h i  progresso. E os iluministas 
poem na base desse progresso espiritual, 
material e politico, que niio C linear, mas 
que, mesmo entre obsticulos, tem ocorrido 
e pode ocorrer, precisamente o uso critic0 e 
construtivo da raziio. 

Mas, e esse C precisamente o problema 
central e ineludivel, de que "Raziio" se trata? 

A Raziio iluminista niio C uma posse 
de verdades eternas, nem de idCias inatas 
como para os filosofos do sCculo XVII, e 
sim a forqa da mente humana compreendida 
como condiqiio para alcanqar a verdade e 
como caminho para a verdade. 

Foi Lessing que disse que C tipicamente 
humano niio a posse da verdade, e sim o 
tender para a verdade. Montesquieu, por sua 
vez, sustentari que a alma humana jamais 
poderi se deter em sua dnsia de saber: as 
coisas siio uma cadeia, e niio se pode conhe- 
cer a causa de alguma coisa ou de alguma 
idtia sem se tornar possuido pel0 desejo de 
conhecer a coisa ou a idCia que segue. Dide- 
rot estava persuadido de que a EnciclopCdia 
tinha, entre outras coisas, o escopo "de 
mudar o mod0 comum de pensar". 

Em suma, os iluministas tim confianqa 
na raziio - e nisso eles siio herdeiros de 
Descartes, Spinoza ou Leibniz. Mas, diver- 
samente das concepqdes desses filosofos, 
a Raziio dos iluministas e' a do empirista 

Locke, que analisa as idCias e as reduz to- 
das i experizncia. Trata-se, portanto, de 
uma raziio limitada: limitada a experiBncia 
e controlada pela experidncia. 

A Raziio dos iluministas C a raziio que en- 
contra seu paradigma nu fisica de Newton, 
que niio aponta para as essincias, niio for- 
mula hipoteses nem se perde em conjecturas 
sobre a natureza ultima das coisas, mas, par- 
tindo da experiincia e em continuo contato 
com a experiincia, procura as leis de seu 
funcionamento e as submete prova. 

0 uso da raziio iluminista C uso pu- 
b l ic~ .  Como diz Kant, "o uso publico da 
raziio deve ser livre em qualquer tempo e 
so ele pode concretizar o Iluminismo entre 
os homens [...I. Entendo por uso publico 
da propria raziio o uso que alguCm dela faz 
como estudioso diante de todo o publico 
de leitores". Ou como escreve Voltaire 
no Tratado de Metafisica: "Niio devemos 
jamais nos apoiar em simples hipoteses e 
nunca devemos comeqar pela invenqiio dos 
principios, com os quais nos pomos depois 
a explicar todas as coisas. Ao contririo, 
devemos comeqar pela exata decomposiqiio 
dos fenhmenos que nos siio conhecidos. Se 
niio recorrermos i bussola da matemitica e 
ao archote da experiincia, niio estaremos em 
condigties de dar um passo sequer". 

Na opiniiio dos iluministas, o verda- 
deiro mCtodo da filosofia, no fundo, cor- 
responde iquele que Newton introduziu no 
conhecimento da natureza com resultados 
tiio fecundos. 

II. $\ "Razao iluminista" 

contra os sisternas metafisicos 

1 "Ra22;o" 

lilnitada e controlada 
rela expevi2ncia 

A raziio dos iluministas, portanto, C a 
raziio de Locke e de Newton: C uma raziio 
independente das verdades da revelaq5o 
religiosa e que niio reconhece as verdades 
inatas das filosofias racionalistas. Trata-se, 
portanto, como ja dissemos, de uma raziio 
limitada e controlada pela experidncia. 

Limitada em seus poderes e progressiva 
em seu desenvolvimento, a raziio dos ilumi- 
nistas, porkm, niio fica confinada aos fatos 
da natureza, como em Newton. A raziio dos 
iluministas niio considera excluido nenhum 
campo de investigaqiio: C a RazZo que diz 
respeito i natureza e, ao mesmo tempo, ao 
homem. 

Em seu Ensaio sobre os elementos da 
filosofia (1759), d'Alembert escreve que o 
Renascimento C tipico do sCculo XV, que a 
Reforma C o acontecimento mais significa- 
tivo do sCculo XVI e que a visiio do mundo 
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muda com a filosofia cartesiana no sCculo 
XVII. No sCculo XVIII, dYAlembert vi  um 
grandioso movimento andogo, chamando-o 
"0 sCculo da filosofia". "Quando considera- 
mos atentamente o siculo em cuja metade 
nos encontramos, e quando levamos em 
conta os acontecimentos que se desenvol- 
vem diante de nos, os costumes nos quais 
vivemos, as obras que produzimos e at6 
as conversaq6e.s que mantemos, notamos 
sem esforqo que em todas as nossas idtias 
houve notavel mudanqa: mudanqa que, por 
sua rapidez, faz prever uma revoluqiio ain- 
da maior no futuro. So com o tempo sera 
possivel determinar exatamente o objeto 
dessa revoluqiio e indicar sua natureza e 
seus limites [...I e os p6steros estariio em 
condiq6es de conhecer melhor do que nos 
seus defeitos e miritos." 

D7Alembert prossegue dizendo que a 
sua Cpoca gostava de chamar-se e'poca da 
filosofia: "Com efeito, quando estudamos 
sem preconceitos o estado presente do nos- 
so conhecimento, n5o se pode negar que a 
filosofia fez notaveis progressos entre nos. A 
ciincia da natureza adquire a cada dia novas 
riquezas; a geometria amplia o seu territorio 
e ja penetrou nos campos da fisica que lhe 
estavam pr6ximos; o verdadeiro sistema do 
universo foi finalmente conhecido, desen- 
volvido e aperfeiqoado. Da Terra a Saturno, 
da historia dos cCus a historia dos insetos, 
a ciincia natural mudou de fisionomia. E, 
com ela, todas as outras ciincias assumiram 
uma nova forma [...I. Esse fermento, que 
agiu em todas as direqGes, atingiu tudo o 
que se lhe apresentava, com violincia, como 
uma torrente que rompe as barragens. Dos 
principios da ciincia aos fundamentos da 
ciincia revelada, dos problemas da metafi- 
sica aos do gosto, da musica h moral, das 
controvirsias teologicas as quest6es da eco- 
nomia e do comircio, da politica ao direito 
dos povos e a jurisprudincia civil, tudo foi 
discutido, analisado e revirado. A nova luz 
que se fez sobre muitos assuntos e as novas 
obscuridades que dai derivaram foram o 
fruto daquele fermento geral dos espiritos, 
assim como o efeito da alta e da baixa mar6 
consiste em levar 5 praia muitas coisas novas 
e dela carregar muitas outras coisas". 

0 homem niio se reduz a raziio, mas 
tudo aquilo que lhe diz respeito pode ser 
indagado atrave's da raziio: principios do 
conhecimento, comportamentos Cticos, es- 
truturas e institui+es politicas, sistemas 
filosoficos e crenqas religiosas. A raziio ilu- 

minista C critica enquanto C empirica, ou 
seja, enquanto esta ligada h experiincia. E 
exatamente por ser "experimental" e "in- 
dutivo", o racionalismo iluminista se op6e 
ao conhecimento metafisico largamente 
racionalista e sistematico. 

Desse modo, prossegue E. Cassirer em 
A filosofia do Iluminismo (1932), a filosofia 
niio C bloco de conhecimentos que se colo- 
cam alCm ou acima dos outros conhecimen- 
tos: a filosofia "niio se separa mais da ciincia 
natural, da historia, da ciincia do direito e 
da politica, mas, de certo modo, constitui 
para todas elas a respiraqiio vivificante, a 
unica atmosfera na qua1 podem existir e 
atuar. Niio C mais a substincia do espirito, 
mas muito mais um todo em sua pura fun- 
@o, no mod0 especifico de suas pesquisas e 

CtES A R T S  T I E R S .  
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dos seus postulados, do seu mCtodo, do seu 
puro procedimento cognoscitivo". 

Em suma, o Iluminismo n5o 6 muito 
original nos conteudos, que freqiientemente 
lhe provcm do sCculo anterior. A originalida- 
de filosofica do pensamento iluminista esti 
no crivo critico desses conteudos e no uso 
que pretende fazer deles, tendo em vista a 
melhoria do mundo e do homem que habita 
nesse mundo. 

Para o Iluminismo, em suma, a filosofia 
niio e "o proprio tempo apreendido com o 
pensamento", e a filosofia iluminista n5o 6 
um mod0 de acompanhar a vida e refletir 
sobre ela na reflexgo. 0 Iluminismo atribui 
ao  pensamento "n5o [...I apenas mCritos 
secundirios e imitativos, mas tambCm a 
forga e a tarefa de plasmar a vida. Ele n5o 
deve apenas escolher e ordenar, mas tambim 
promover e realizar a ordem que considera 

necessiria, para demonstrar precisamente 
com esse ato de realizagiio a pr6pria reali- 
dade e verdade". 

A filosofia do  Iluminismo, conclui 
Cassirer, aparece com clareza n5o nas suas 
doutrinas em particular ou em um conjunto 
de axiomas, "mas onde esti ainda aconte- 
cendo, onde duvida e procura, onde demole 
e constroi". 

A verdadeira filosofia do Iluminismo 
n5o se identifica com as teorias dos iluminis- 
tas. Com efeito, ela "niio consiste [...I tanto 
em determinadas teses, mas muito mais na 
forma e no modo da investiga~iio conceitual. 
Somente no ato e no constante proceder 
dessa investigagiio C que se pode captar as 
forgas espirituais fundamentais aqui domi- 
nantes, e somente ai C que t possivel sentir 
a palpitag50 da vida intima do pensamento 
na Cpoca iluminista". 

III. $\ " R a z ~ l o  ilurninista" 

contra a s  "superstiCBesn 

d a s  reIigibes positivas 

Ligado a experihcia e contrario aos 
sistemas metafisicos, o racionalismo ilumi- 
nista C um movimento leigo no que concerne 
aos "mitos" e i s  "superstigdes" das religides 
positivas, que os iluministas freqiientemente 
ironizaram com desprezo sarcistico. A atitu- 
de citica e a t i  mesmo irreverente C urn traqo 
caracteristico e essential do  Iluminismo, 
uma filosofia que sem duvida pode ser vista 
como "um grande process0 de secularizagiio 
do  pensamento". Menos irreverentes em 
re la~5o ii religiiio, como veremos, foram o 
Iluminismo inglis e o alem5o. 

E, embora se tenha desenvolvido um 
fil5o materialista e ateu no interior do 
Iluminismo franc&, a filosofia iluminista C 
uma filosofia do deismo. 0 deismo C parte 
integrante do Iluminismo: o deismo e' a re- 
ligiiio racional e natural, C tudo aquilo e so 
aquilo que a raz5o humana (lockianamente 
entendida) pode admitir. 

A raz5o dos deistas admite: 
1) a existincia de Deus; 
2) a criagzo e o governo do mundo 

por Deus (enquanto os deistas ingleses 
- Toland, Tindal, Collins e Shaftesbury 
- atribuem a Deus o governo do mundo 
fisico e tambCm do mundo moral, Vol- 
taire defende a maior indiferenga pelos 
acontecimentos humanos por parte da 
divindade); 

3) a vida futura, em que se recebe a 
paga pel0 bem e pel0 mal. Voltaire diri: 
"Para mim 6 evidente que existe um Ser 
necessirio, eterno, supremo e inteligente 
- e isso [...I niio C verdade de fC, e sim de 
raziioj'. 

E obvio entiio que, se s5o so essas as 
verdades religiosas que a raziio pode alcan- 
gar, verificar e aceitar, entiio os conteudos, 
os ritos, as historias sagradas e as institui- 
gdes das religioes positivas siio unicamente 
superstigdes, fruto do medo e da ignorhcia. 
E C tarefa da raziio iluminar as trevas das 
religides positivas, mostrando a variedade 
dessas religides, analisando suas origens 
historicas e seus usos sociais, e evidenciando 
toda a sua desumanidade absurda. 
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"Ecrasez I'infiime!", esse foi o grito 
de guerra de Voltaire, niio contra a crenqa 
em Deus, e sim, como dizia ele, contra a 
superstiqiio, a intolerincia e os absurdos das 
religides positivas. 

A s  caracteristicas 

do ateiswo iluminista 

Depois de Voltaire, porCm, nem sempre 
continuou sendo destacada sua distinqiio 
entre crenqa em Deus, de um lado, e religides 
positivas e igrejas, do outro. Assim, crenqa 
em Deus e religiiio foram freqiientemente 
combatidas como obstaculo ao progress0 
do conhecimento, como instrumentos de 
opresszo e geradores de intolerincia, como 
causa de principios Cticos equivocados e 
desumanos e como fundamento de pissimas 
organizaqdes sociais. Em sua Politica natu- 
ral (1773), dYHolbach acusara a religiiio de 
educar o homem a temer tiranos invisiveis, 
e portanto ao servilismo e a velhacaria 
diante dos tiranos visiveis, apagando nele a 
capacidade de independencia e aquela forga 

Ilustra@o de ahertura da EnciclopCdia 
de Diderot e d'Alembert. 

Esta consideravel obra constou no fim 
de dezessete volumes de texto e de onze volumes 

de espl&dzdas ilustra~6es gravadas em cobre, 
representando as artes e os oficios da epoca. 

que o faria mover-se por si so. Diderot, no 
Tratado sobre a toleriincia, escreve que o 
deista cortou uma dezena de cabeqas da 
hidra da religizo, mas deixou-lhe aquela 
unica cabega da qua1 renasceriio as outras. 
Conseqiientemente, segundo Diderot, C a 
natureza que deve suplantar a divindade: em 
suma, C precis0 ter a coragem de libertar-se 
dos vinculos da religiiio, renunciar a todos os 
deuses e reconhecer os direitos da natureza. 

Existe, portanto, uma tendencia atiia 
e materialista no interior do Iluminismo. 
Mas isso niio nos deve fazer esquecer que 
o Iluminismo C substancialmente ~ermeado 
de deismo, isto C, de uma religio;idade ra- 
cional, natural, leiga, B qua1 se vincula uma 
moralidade leiga. Afirma dYAlembert: " 0 s  
deveres a que somos obrigados em relaqiio 
aos nossos semelhantes Dertencem exclusiva 
e essencialmente ao imbito da raziio. sendo 
portanto uniformes em todos os povos." E 
Voltaire escrevia: "Por religiiio natural deve- 
mos entender os principios morais comuns 
a todo o genero humano". 

Portanto, deismo, isto C, crengas natu- 
rais, e deveres naturais, como a tolerhcia, a 
liberdade etc., s50 tambCm racionais, leigos 
e independentes da revelagiio. 
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IV. $\ "RazZm" iluminista 
contra o "direito sobrenatural" 

.I A "Raz~o"  

e os principios 
do direito nat~raI  

Contr6rio aos sistemas metafisicos e 
fautor de uma religiosidade e uma morali- 
dade racionais e leigas, o racionalismo ilumi- 
nista estabelece a Raziio como fundamento 
das normas juridicas e das concepqoes do 
Estado. E assim como se fala de religiiio 
natural e de moral natural, fala-se tambCm 
de direito natural. E, ai, natural significa 
racional e, melhor ainda, n2o sobrenatural. 
0 ideal jusnaturalista precisa-se de mod0 
sempre mais radical no siculo XVIII, inspi- 
rando projetos de reformas. 

"Em seu significado mais amplo, as leis 
siio as relaqoes necessarias que derivam da 
natureza das coisas", afirma Montesquieu 
em 0 espirito das leis. E, embora livres das 
cadeias da religiiio, devemos estar sujeitos ao 
dominio da justiqa, pois as leis do direito s5o 
objetivas e n5o modificaveis, 5 semelhanqa 
das leis da matematica, continuava dizendo 
Montesquieu nas Cartas persas. 

Por seu turno, embora constatando a 
grande variedade de costumes e vendo que 
"aquilo que em uma regiiio se considera 
virtude C precisamente aquilo que em outra 
se vc como vicio", Voltaire era de opiniiio 
que "existem certas leis naturais sobre 
as quais os homens de todas as partes do 
mundo devem estar de acordo [...I. Assim 
como (Deus) deu 5s abelhas um forte ins- 
tinto, pel0 qual elas trabalham em comum e 
procuram juntas o seu alimento, da mesma 
forma tambCm deu ao homem certos senti- 
mentos que ele nunca podera renegar: eles 
siio os vinculos eternos e as primeiras leis da 
sociedade humana". 

A ft em uma natureza imuthvel do 
homem - feita de inclinaqoes, instintos e ne- 
cessidades sensuais - pode ser encontrada 
tambCm em Diderot, que a reafirmou contra 
as teses de HelvCtius, segundo as quais os ins- 
tintos morais nada mais seriam do que mas- 
caras do egoismo. Para Diderot, existem vin- 
culos naturais entre os homens, vinculos que 
as morais religiosas procuram despedaqar. 

2.. do~tvina 
dos direitos naturais 

Foi com base nas idtias iusnatura- 
listas dos iluministas aue se elaborou 
a doutrina dos direitos h o  homern e do 
cidad20, que encontra sua realizaqiio 
mais eloqiiente na Decfara~iio dos direi- 
tos do homem e do cidadiio, na qual, em 
1789. a AssemblCia Constituinte francesa 
quis especificar principios que seriam o 
documento programatico da Revolugio 
Francesa. 

0 s  direitos do homem e do cidadiio 
que a AssemblCia Constituinte considera 
naturais siio: a liberdade, a igualdade, a 
propriedade, a seguranqa e a resistcncia a 
opressiio. A lei 6 igual para todos e esta- 
belece limites precisos ao poder executivo, 
a fim de proteger a liberdade pessoal, de 
opiniiio, de religiiio e de palavra. A lei C 
express20 da vontade geral, sendo feita com 
o concurso direto dos cidadiios ou atraves 
dos representantes de todos os cidadiios. A 
propriedade C afirmada como um direito 
"sagrado e inviolavel". " 

De clara inspiragiio individualista, a 
Decfara~iio francesa de 1789 se refere a 
declaraqiio norte-americana de 1776, isto t, 
a "declaraqiio dos direitos feita pelos repre- 
sentantes do bom povo da Virginia, reunido 
em plena e livre convenqiio", cujo artigo 1" 
diz que "todos os homens S ~ O  por natureza 
igualmente livres e independentes, tendo 
certos direitos inatos, dos quais n2o podem 
privar ou despojar seus posteros atravCs de 
nenhum pacto, quando entram em estado de 
sociedade, isto 6, o gozo da vida e a posse 
da propriedade, a persecuqiio e a obtenqiio 
da felicidade e da seguranqa". 0 artigo 2" 
diz que "todo o poder reside no povo e, por 
conseguinte, dele deriva". 0 artigo 3": "0 
govern0 6 ou deve ser instituido para o bem 
comum, a proteqiio e a seguranqa do povo." 
0 artigo 4": "Nenhum homem ou grupo de 
homens tem direito a emolumentos ou privi- 
ltgios." 0 artigo 5": "0 s  poderes legislativo 
e executivo do Estado devem ser separados 
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e distintos do poder judiciario." E assim por 
diante, com a enunciaqio daqueles que, em 
seguida, seriam considerados os principios 
do Estado liberal-democratico ou Estado 
de direito. 

Criticados de quando em vez pela di- 
reita e pela esquerda, os principios fixados 
na doutrina dos direitos do homem e do 
cidadio estio na base da organizaqio cons- 
titucional dos Estados democraticos de tip0 
ocidental. 

E apesar de seus limites tantas vezes 
denunciados, o Iluminismo juridico ainda 
est6 vivo, na teoria e na pratica do Estado 
de direito de nossos dias. 

N o  que se refere mais especificamen- 
te ao  siculo XVIII, ele atuou muito fecun- 
damente, "removendo residuos de doutrinas 
e de instituiq6es efetivamente superadas, 
estimulando a afirmaqiio dos principios 
jusnaturalistas de liberdade e de tole- 
riincia". 

1 6 divulgaG~o k ilnpolrtante 

para tomar eficazes 

as opinioes 

As idiias iluministas niio penetraram 
nas massas populares da Europa do stculo 
XVIII. Em linhas gerais, as classes popu- 
lares permaneceram estranhas ao  movi- 
mento iluminista, enquanto os ilurninistas 
conseguiram difundir as novas idiias nas 
camadas intelectuais e entre a burguesia 
avanqada de toda a Europa, interessando, 
cultural e politicamente, naq6es muito di- 
ferentes entre si: da Inglaterra a Italia, de 
Portugal a Prussia, da Franqa a Russia. A 
capacidade de divulgaqio dos iluministas 
imp&-se como acontecimento da historia 
cultural europiia. Na verdade, os philoso- 
phes (corno eram chamados comumente os 
expoentes das "luzes") n i o  tiveram idiias 
filosoficas muito originais nem criaram 
grandes sistemas teoricos. Entretanto, eles 
se consideravam mestres de sabedoria para 

0 s  principios nat~rais 

da economia 

E se os principios iticos e juridicos 
s i o  naturais, tambim s50 naturais aqueles 
principios que economistas como Franqois 
Quesnay (1 694-1 774), Paul-Pierre Mercier 
de la Rivi6re (1 720- 1793), Pierre-Samuel 
Dupont de Nemours (1739-1817) e outros 
iriam resumir no pensamento fisiocratico, 
cujo nucleo essencial encontra-se na f6rmula 
liberal: laissez faire, laissez passer. 

A propriedade privada e a livre concor- 
rCncia s io  "naturais", ao passo que 6 contra- 
ria a "ordem natural" qualquer intervenqio 
estatal visando a bloquear ou obstaculizar 
tais leis naturais. 

E a funqio do Estado ou do soberano 
t essencialmente negativa: remover os obs- 
taculos que impedem o desenvolvimento 
normal da "ordem natural". 

todos, conselheiros dos monarcas,, guias 
naturais da classe midia emergente. E com- 
preensivel, portanto, que tenham enfatizado 
a divulga@o de suas opini6es para torni-las 
eficazes. E os meios usados para acelerar a 
circulaqio das idiias iluministas foram: a )  
as Academias; b) a Maqonaria; c) os sal6es; 
d )  a Enciclope'dia; e) as cartas; f )  os ensaios; 
g )  os jornais diarios e os periodicos. 

a )  As Academias, nascidas no siculo 
XVI e difundidas no stculo XVII, multipli- 
caram-se no sCculo XVIII. Colocando-se em 
p o s i ~ i o  critica em relaqio i s  Academias por 
demais dedicadas a atividades abstratamente 
literarias, os iluministas conseguiram nelas 
maior espaqo para as ciCncias naturais, fisi- 
cas e matematicas, para os estudos agririos 
etc. Na Italia, foi exemplar a Academia dos 
Punhos, fundada em 1762 por um grupo 
de milaneses liderado por Pietro Verri. 0 s  
membros dessa academia eram todos jovens, 
decididos a criticar a cultura e os costumes 
dos pais e prontos a emergir como expoentes 
das "luzes" e da cultura empirica. 0 s  jovens 
milaneses implantaram urn clima de debates 
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tiio vivos que, zombeteiramente, chamaram 
o seu grupo precisamente de Academia dos 
Punhos. 0 s  singulares academicos milane- 
ses conseguiram publicar uma revista, "I1 
Caffe" (0 Cafi), entre 1764 e 1766, na 
qual tratavam de tudo, da fisica galileana a 
inoculaqio da variola, de temas astron6mi- 
cos a assuntos historiograficos, lingiiisticos 
e politicos. 

b) A Magonaria foi outro veiculo efi- 
caz do Iluminismo. Surgida em Londres em 
1717, logo virou moda na Europa. Foram 
maqons Goethe e Mozart, Voltaire e Dide- 
rot, Franklin e... Casanova. A primeira ma- 
qonaria londrina correspondeu As exigfncias 
de paz e tolerhcia de uma Inglaterra recim- 
saida de profundos contrastes politicos e 
religiosos. Ja a maqonaria do mundo latino 
mostrou-se mais agressiva e anticlerical. E, 
no entanto, ela se desenvolveu baseando-se 
em principios profundamente iluministas, 
como a f i  n5o dogmatica em um Deus uni- 
co (foram precisamente os iluministas que 
difundiram a rejeiqio pelo termo "dogma"), 
a educaqiio da humanidade, a amizade to- 
lerante entre homens de culturas diversas. 
As primeiras Constituig6es da Masonaria, 
publicadas por James Anderson em 1723, 
declaravam que "urn maqon tern a obriga- 
qio, em virtude do seu titulo, de obedecer 
a lei moral; e, se bem compreende a arte, 
nunca sera um estupido ateu, nem um 
libertino sem religiio". Mas acrescentava- 
se: "Nos tempos antigos, os maqons (quer 
dizer, os pedreiros medievais, pertencentes 
as corporaqoes de oficio) eram obrigados em 
cada pais a professar a religiio de sua patria 
ou naq50, qualquer que fosse. Mas hoje, 
deixando-os com suas opinihes particulares, 
i mais adequado obrigii-10s apenas a seguir a 
religi5o sobre a qual todos os homens est50 
de acordo: ela consiste em ser bons, since- 
ros, modestos e pessoas de honra, qualquer 
que seja o credo que as dintingue". A Igreja 
logo condenou a maqonaria (1738), nela 
percebendo a rejeiqgo daquelas proposiq6es 
dogmaticas (entendidas como verdades de 
fi) que considerava basicas para o cristia- 
nismo. Entretanto, a condenas50 papal teve 
exit0 apenas limitado. 

c) 0 s  sakes constituiram outro veiculo 
da cultura iluminista, sobretudo em sua 
express50 mundana. 0 s  sal6es "modelo" 
foram sobretudo os parisienses, lugares 
de encontro de pessoas mais significativas 
e, portanto, importante lugar de troca de 
idiias. Foram exatamente os sal6es que 

permitiram as mulheres se inserirem viva- 
mente na cultura do siculo, discutindo sobre 
filosofia e interessando-se por descobertas 
cientificas. 

d )  A Enciclope'dia, da qual falaremos 
mais amplamente pouco adiante, resume o 
saber iluminista em dezessete volumes, ten- 
do um estrondoso sucesso editorial. 0 lucro 
dos editores foi de 500%, "lucro jamais 
visto em qualquer outro tip0 de comercio", 
como anotou Voltaire. Assim, a Enciclopk- 
dia mostrou-se um formidiivel instrumento 
do pensamento iluminista. 

e) 0 epistolario constitui para os ilu- 
ministas outro modo, pessoal e imediato, 
de difundir o apreqo pelas luzes da raz5o. 
A Europa da segunda metade do siculo 
XVIII, gozava finalmente de longo period0 
de paz, o que permitiu uma intensa corres- 
pondencia, que fez dos iluministas urn vaso 
comunicante colocado acima das fronteiras 
nacionais. Por carta. transmitiam-se so- 
bretudo experihcias de viagem (no siculo 
XVIII viajou-se muito mais que no siculo 
XVII) e informaq6es cientificas (das quais 
se beneficiaram as ciencias naturais e muito 
tambCm a historiografia). 

f )  0 s  ensaios representaram outro 
poderoso instrumento de divulgaqiio ilumi- 
nista. Em nome de todos os outros. Voltaire 
manifestou seu tidio e seu desaprkCo pelos 
escritos aulicos e altissonantes. Em geral, 
os iluministas preferiam o ensaio, isto i, 
um escrito breve e consistente, se possivel 
vivaz e arguto, de bom grado poliimico. 0 
ensaio se transformava facilmente em libelo 
ir6nico e sarciistico. em ~anfleto. 0 s  france- 

2 L 

ses tranformaram-se em mestres no ginero 
ensaistico. E, na Italia, surgiu um ensaio 
que alcanqou um estrondoso sucesso, Dos 
delitos e das penas, de Cisar Beccaria. 

g) 0 estilo dos ensaios se expressou 
tambem nos diarios e periodicos. Tais pu- 
blicaqoes, que j i  existiam no siculo anterior, 
tornaram-se mais ageis e numerosas no si- 
culo XVIII, revelando-se poderosa arma de 
difus5o ideologica. Em 1782, publicavam-se 
em Londres dezoito diarios; dez anos depois, 
ja se publicavam quarenta e dois, e este 6 
um dado surpreendente. Em geral, jornais 
e periodicos gostavam de difundir opinioes 
sobre os fatos politicos e culturais, em 
estilo facil e imediato. E era moda chamar 
de "iluminadas" tais opini6es. Por esta via 
se difundiu sobretudo a atitude mental do 
Iluminismo, com as correspondentes con- 
seqiihcias. 
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A atitude hipercritica e amiude de 
rejeiqiio em relag50 a tradiqiio filosofica, 
religiosa e politica; a defesa de uma razdo 
que, uma vez identificada, se ergue como tri- 
bunal a-historic0 de qualquer acontecimento 
historico; as proprias idCias de natureza 
humana, de estado natural ou de direitos 
naturais - tudo isso fez com que, mais 
do que outros, os romiinticos acusassem o 
sCculo XVIII de ser um sCculo tipicamente 
anti-histdrico. 

0 Iluminismo, em suma, seria a filo- 
sofia de uma raziio abstrata, de uma raziio 
(natureza, lei etc.) sem historia, ou seja, de 
uma raziio em que os valores Cticos, as teo- 
rias filosoficas, os principios teologicos ou 
as normas juridicas seriam desprovidos de 
dimensao historica. 

E se os romiinticos julgaram o pen- 
samento iluminista como abstrato, Hegel 
- aue. nas Licoes sobre a historia da filoso- 

1 ' 
fia. fala corn admiracgo da critica iluminista 
8 ,  

contra a velha sociedade -, na Fenomenolo- 
gia do espirito julga o Iluminismo como um 
discurso superficial, tedioso e abstrato, que 
"niio pode dar o conceit0 de nada". E para 
o Marx da Ideologia alemii, o Iluminismo 
"6 em tudo e por tudo especulativo". 

3 f\s teses 

dos estudiosos modernos 
sobre a "anti-historicidade" 
dos iIumi~istas 

A historiografia contemporinea sobre 
o sCculo XVIII e sobre o Iluminismo parece 
bem desvinculada de exasperadas relaq6es 
com o romantismo. Entretanto, o juizo que 
os romhticos fizeram do Iluminismo como 
de um pensamento abstrato, desprovido de 
sentido de historia e at6 "anti-historico", C 
uma opiniiio que ainda custa a morrer. Na 
verdade, foi precisamente a filosofia ilumi- 
nista que conquistou aquele mundo histo- 
rico do qua1 o romantismo se vangloriara, 
e com justa razao. 

Podemos encontrar essa tese em es- 
critos ja famosos, como 0 sPculo XVIII e 
o mundo historico, de W. Dilthey (1901), 

No alto, calendario do ano 11 
da Repuhlica fmncesa, 1793-1 794; 
acima, o frontispkio 
da Declaraqiio dos direitos do homem 
e do cidadiio, de 1789. 
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A filosofia do Iluminismo, de E. Cassirer 
(1932), e As origens do historicismo, de F. 
Meinecke (1936). 

E precisamente Dilthey quem escreve 
que foi com o Iluminismo que, "pela pri- 
meira vez, a hist6ria universal alcanqou uma 
conexiio que nascia da propria consideraqiio 
empirica; ela era racional em virtude da 
concatenaqzo de todos os acontecimentos 
segundo o principio de causa e efeito, e era 
criticamente superior em virtude da rejeiqiio 
de qualquer superaqiio da realidade dada em 
representaqdes que a transcendessem. 0 s  
fundamentos de tal construqiio estavam no 
emprego inteiramente despreconceituoso da 
critica historica, que niio se detinha sequer 
diante das mais sagradas reliquias do passa- 
do, e em um mCtodo comparativo que se es- 
tendia a todos os estagios da humanidade". 

E, por seu turno, Cassirer sustenta que, 
enquanto o Iluminismo encontra diante de 
si a cisncia como um dado de fato, deve ao 

contririo levar a historia para dentro da 
raziio empirica, isto 6, deve conquistar o 
mundo historico: "Corn efeito, foi o seculo 
XVIII que formulou tambim neste campo 
o verdadeiro quesito filos6fico fundamental. 
Ele se pergunta quais siio as 'condiqdes de 
possibilidade' da histbria, do mesmo mod0 
como pergunta quais siio as condiqdes de 
possibilidade do conhecimento natural. E 
procura estabelecer [. . .] essas condiq6es: 
esforqar-se por encontrar o 'significado' 
dos fatos historicos, tendendo tambtm em 
relaqiio a eles a um conceit0 claro e distin- 
to, procurando estabelecer a relaqzo entre 
o 'universal' e o 'particular', entre a 'idCia' 
e a 'realidade', entre as 'leis' e os 'fatos', 
assinalando limites seguros entre uns e ou- 
tros". Na opiniiio de Cassirer, a realidade C 
que "ha uma estranha ironia no fato de que 
o romantismo, acusando o Iluminismo em 
nome da historia, cai precisamente no err0 
que censura em seu adversario". 
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VI. Pierre Bayle 
e "a descoberta do erro" como tarefa do historiador 

A obra de Pierre Bayle (1647-1706), sobretudo com os Pensamentos sobre o 
cometa (1 682) e o Dicionario historico-critic0 (1697), e de importiincia fundamental 
para compreender a tratagao das quest6es historicas em bmbito iluminista, dirigida 
em primeiro lugar contra a pretensa autoridade da tradigao. 

Na historia, segundo Bayle, nao se vC um plano preestabele- historiador 
cido e sabiamente ordenado, e sim uma coleg%o de delitos e des- deve ,,idar 
venturas; a tarefa do historiador consiste, portanto, em construir e ~ O S  interesses 
estabelecer o fato historic0 atraves da descoberta e da progressiva da verdade 
eliminagao do erro. 0 s  fatos historicos, portanto, nao s%o pedras -- § 1 
definidas com as quais o historiador deve construir seu edificio, 
mas um material de construgao que deve ser conquistado. 

Bayle e, portanto, o fundador da acribia historica, razao pela qua1 o histo- 
riador authtico nao deve ser agitado por nenhuma paixao, mas deve cuidar 
unicamente dos interesses da verdade. E, depois de Bayle, a acribia historica e 
a analise dos eventos sinaulares sera0 considerados momentos dos quais nao se - 
pode mais prescindir. 

1 Bayle k o ftmdadov 
da acvibia histbrica 

A filosofia do siculo XVIII considera 
os problemas da historia como os da natu- 
reza. E para captar as quest6es historicas no 
mundo da raziio, i fundamental a obra de 
Pierre Bayle (1647-1706). 

Em 1682, Bayle publicou os Pensamen- 
tos sobre o cometa e, em 1697, saiu o seu Di- 
cionario histdrico-critico. 0 aparecimento 
de um cometa em 1681 foi a oportunidade 
aproveitada por Bayle para criticar a crenqa 
difundida de que os cometas s5o pressagios 
de desgragas e "ameagam o mundo corn uma 
infinidade de males". Bayle sustenta niio 
poder admitir que "um doutor, cuja fun~iio 
n5o i a de exercer dotes de persuasiio sobre 
o povo e cujo aliment0 espiritual deveria 
ser exclusivamente a pura raz50, considere 
com respeito idiias t i0  pouco fundadas e 
se satisfaga com a tradiqiio e com passagens 
tiradas de poetas e de historiadores". 

0 ataque de Bayle contra a pretensa 
autoridade da tradi@o i frontal: "E pura 
ilusiio pretender que uma opini5o que se 
transmite de siculo em siculo e de geragiio 
em geraqzo jamais possa ser totalmente 
falsa. Um exame, mesmo superficial, das 
causas que estio na base de certas opini6es 
e dos motivos que as perpetuam de pai para 

filho revelara que semelhante pretensso niio 
encontra nenhum apoio na raziio". E Bayle 
niio critica somente a idiia da influhcia dos 
cometas sobre os acontecimentos humanos, 
mas tambim discute sobre os milagres, niio 
aceita a identificaqiio do ateismo com a imo- 
ralidade, admite que seja possivel uma socie- 
dade feita de ateus, sustenta que a convengiio 
social i a base de muitos costumes, e assim 
por diante. E Bayle se mostra ainda mais 
radical com seu Dicionario histdrico-critzco, 
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cujos 2.038 densos verbetes pretendiam ser 
urn registro de erros. Ele niio teme a acusa- 
$20 de ser um minutissimarum rerum minu- 
tissimus scrutator, nern se deixa fascinar pela 
miragem do sistema. Em sua opiniiio, niio 
se vi  na historia um plano preestabelecido 
e sabiamente ordenado. 0 que percebemos 
nela C muito mais uma coleqiio de delitos 
e desventuras. E a funqiio do historiador C 
precisamente a construqiio e o estabeleci- 
mento do fato historico, atravis da desco- 
berta e da eliminaqiio progressiva do erro. 

Por conseguinte, o que confere ao Di- 
cionario historico-critic0 de Bayle "um valor 
imortal C a circunsthcia de que ele concebeu 
o puro conceit0 do 'fato' em sua profunda 
problematicidade. Bayle niio considera mais 
os fatos particulares como pedras definidas, 
com as quais o historiador deve erguer o 
seu edificio; aquilo que o atrai e fascina C 
o trabalho intelectual que leva a conquista 
desse material de construqio". 

Bayle foi, portanto, fundador da acri- 
bia historica. Com efeito, ele niio C filosofo 
ou teologo da historia, como Bossuet. E 
urn logico da historia. E precisamente por 
isso "ele conquistou meritos em relaqiio a 
historia, mCritos que talvez n io  sejam me- 
nores do que os de Galileu em relagio ao 
conhecimento da natureza". Eis o seu im- 
perativo: "Quem conhece as leis da historia 
concordar6 comigo em que um historiografo 
fie1 a sua funqiio deve se desembaraqar do 
espirito de adulaqiio e malediciincia. Ele 
deve o mais possivel p6r-se na condiqio do 
historiador que niio C agitado por nenhuma 
paixiio. Insensivel a todas as outras coisas, 
deve se preocupar apenas com os interesses 
da verdade e, por amor a verdade, deve 
sacrificar a sensibilidade por um ma1 que 
lhe tenha sido feito ou a recordaqiio de 
um beneficio recebido, at6 mesmo o amor 
pela pitria. [...I 0 historiador enquanto tal 
niio tem pai, nern miie, nern descendentes. 
Se alguCm lhe pergunta de onde vem, deve 
responder: 'NHo sou francis nern alemiio, 
nern inglis nern espanhol, sou cosmopolita; 
niio estou a serviqo do imperador nern do rei 
da Franqa, mas exclusivamente a serviqo da 
verdade; esta C a minha unica rainha, a qua1 
prestqi juramento de obediincia.' " 

E com base nessas idCias e no imperati- 
vo Ctico que elas contim que Bayle se torna 
o chefe espiritual do Iluminismo, afirma 
Cassirer. E niio devemos esquecer que, entre 
a primeira e a segunda obra de Bayle, havia 
aparecido em 1688 o Confronto entre os 

antigos e os modernos, de Charles Perrault, 
onde os antigos j6 n io  s io  mais vistos como 
os "gigantes" sobre cujos ombros estariam 
aqueles "an8es" que siio os modernos, e 
onde a verdadeira antiguidade deve ser en- 
contrada nos modernos, que tiveram con- 
diq6es de acumular mais conhecimentos e 
fazer mais experiincias. 

E se Bayle teve o mkrito, junto aos posteros, 
de lhes ter ensinado a encontrar e construir os 
fatos, depois de Bayle a acribia historica e a 
anhlise dos eventos singulares serzo conside- 
radas momentos dos quais niio se pode mais 
prescindir.Veremos isso quando falarmos da 
historia (das idtias, dos costumes e, em suma, 
da civilizaqiio) em Voltaire ou mesmo em 
Montesquieu. E isso tambCm t testemunha- 
do pelos trabalhos do inglgs Edward Gibbon 
(1737-1794), autor da Histdria da decadgncia 
e queda do Impe'rio Romano (1 776-1 787); e 
do escocis William Robertson (1721-1793), 
autor de uma Histdria da Escdcia (1759), 
da Hist6ria do  reinado de Carlos V (1769) 
e de uma Historia da Ame'rica (1777). 

D I V E R S E S  
D I! 

N". P I E R R E  B A Y L E ,  
PROFESSEUR LN P l l l L O S O P 1 I I E ,  t'r 
EN HISTOIRE, A KOTTERUAAi:  

Frontispi'cio das Oeuvres diverses 
de Bayle (1 727), 
em que esta reunrda toda a obru do filtisofo, 
exceto o Dictionnaire historique et critique. 
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0 que o lluminismo 

R Resposta b pergunto: o que 6 o Ilumi- 
nisrno? opareceu em 7 784 em uma revisto 
berlinensa. Nelo, Kont, o moior dos ilumi- 
nistos, olQm de dar a famoso definigdo de 
"i/uminismo" (ou "esclar~cimanto": em olem6o 
o polovro Q RufklGrung), distingue entre uso 
ptjblico a uso privodo do roz60, pondo na 
I~berdade de fozer uso p~jblico do roz6o em 
todos os cornpos do saber hurnano a condi- 
g6o principal poro todo progresso "ilumina- 
do": a esta, pode-se dizer, foi efetivamente 
o mClximo ospirag6o dos iluministas. 

1. DefinigBo do lluminismo 

0 Ilum~nismo Q o saido do homem de um 
~stodo de manoridode que deve ser irnputado 
a ole proprio. Menoridode 6 a incapacidade 
de servlr-se do proprio intelecto sem a guia de 
outro. Imputdvel a si proprios 6 esta rnenoridade 
se a causa dela ndo depende de um defeito 
da intelig&ncia, mas da falta de decisdo e da 
coragem de servir-se do proprio intelecto sem 
ser guiado por outro. Sapere oude!' Tem a co- 
ragem de servir-te da tuo propria ~ntelig&nc~a! 
- 6, portanto, o lama do Iluminismo. 

2. Dificuldade para o homem de sair 
do estado de menoridode 

fl preguica e a vileza s8o as causas pelas 
quais tbo grande parte dos homens, depois que 
a natureza h6 muito tempo os liberou do hetero- 
dire@o (noturoliter moiorennes) , ainda perma- 
necem de born grado ern estado de menor~dade 
por toda a vida; e esta 6 a razdo pela qua1 6 tdo 
fad qua outros se erijam corno seus tutores. € 
tdo c6rnodo ser rnenor! Se eu tiver urn livro que 
pensa por mirn, urn diretor espiritual que tern 
consci&ncia por rnim, um rn6dico que decide 
por rnim sobre a d~eta que me conv6rn etc., nbo 
terei rnais necessidade de me preocupar por 
rnirn rnesrno. Ernbora eu goze da possibil~dade 
de pagar, ndo tenho necessidade de pensar: 
outros assurni rdo por mim essa enjoada tarefa. 
De rnodo que significativa rnaioria dos hornens 
(e corn eles todo o belo sexo) consideram a 
passagern ao estado de maioridade, al6m de 

dificil, tambQm rnuito parigosa, e provhrn ja os 
tutores aue assumern corn rnuita benevol6ncia 
o cuidadb vigilante sobre eles. Depois de t&-10s 
am um primeiro tempo cztupidificado corno se 
fossern anirnais dorn6sticos e tar cuidadosa- 
mente irnpedido que essas criaturas pacificas 
ousassem mover urn passo fora do andador 
de crimps em qua as aprisionararn, em um 
segundo tempo mostrarn a alas o perigo que 
as arneaca caso tentassern carninhar sozinhas. 
Ora, este perigo ndo 6 assim tdo qrande corno 
se lhes faz crer, pois ao prqo de alqurna queda 
elas por firn aprendsriarn a carninhar: mas urn 
exemplo deste g6nero as torna em todo caso 
rnedrosas e ern geral dissuade as pessoas de 
qualqyer tentativa ulterior. 

E, portanto, dificil para cada homem par- 
ticular desernbarapr-se da rnenoridade que 
para ele se tornou quase urna segunda natu- 
reza. Ele chaga at6 a amah e, no rnornento, 6 
realrnente incapaz de servir-se de seu proprio 
intelecto, pois nunca Ihe fai permitido coloca-lo 
a prova. Regras e Formulas, estes instrurnentos 
mec8nicos de uso racional, ou melhor, de urn 
abuso de suas disposi@es naturais, sdo os 
lqos de uma menoridode aterna. Mesmo qua 
dales conseguisse se soltar, mais ndo faria que 
urn salto inseguro at6 rnesrno sobre os rnais 
pequenos buracos, pois ndo estaria treinado a 
tais rnovimentos livres. Portanto, apenas poucos 
conseguem, com a educa~do do proprio aspi- 
rito, desembarapr-se da rnenoridade e assim 
caminhar corn passo seguro. 

Que, ao contrario, urn publicoP se ilurnine 
por si proprio 6 coisa grandemente possivel; 
ou melhor, se Ihe for deixada a liberdade, 6 
quase inevitavel. Nesse caso, corn efeito, se 
encontrardo sempre, at6 entre os tutores oficiais 
da grande multid60, alguns livres-pensadores 
que, depois de terern sacudido de si o jug0 da 
tutela, espalhardo o sentimento da avalia~do 
racional do proprio valor e da voca<do de todo 
homem a pensar por si proprio. A este respeito 
h6 o fen6rneno singular de que o pliblico, qua 
em um primeiro tempo foi posto par aquelas 
sob tal jugo, os obrigue depois ele proprio 
a ai perrnanecerem, tdo logo tenham a isso 
instigado aqueles de seus tutdres que fossern 
eles proprios incapazes de qualquer esclare- 
cimento. Semear preconceitos 6 tdo perigoso 
exatarnente porque terminarn por recair sobre 

'"Tam a coragem da saber!": Horac~o. Epistolos I, 2.40. 
'A ~~prsSS60 "o publico" tlnha no s6c. XVlll tr6s possi- 

vets acep@as. S~gnificava, em contrapos~@o ao ~nd~viduo, 
a total~dade das pessoas reunidas em certo lugar ou 
sspaco (provinc~a ou Estado), ou o publ~co dos leitores de 
dsterm~nado escrtor, e ainda o conjunto das pessoas qua 
psrtencem a urna 6poca h~stor~ca. 
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seus autores ou sobre os predecessores de 
saus autores. Por isso o pirblico pode chegar 
ao asclarecimanto apenas Ientamente. Talvez 
uma revolu@3o podera, sim, determinar a libe- 
ra@o em rela$Bo a urn despotismo pessoal e 
de uma oprassBo 6vida de ganho ou de podar, 
mas nunca urna vardadeira reforma do modo 
de pensar. Ao contr6rio: novos preconceitos 
servirBo da mesma forma que os antigos para 
colocar no andador a grande multiddo de quem 
nBo pensa. 

3. Condi560 essential para o lluminismo 
4 a liberdade de fazer uso pciblico 
da raze0 

Todavia, para esse esclarecirnento n6o & 
precis0 mais que a liberdode; e precisamante 
a mais inofensiva de todas as liberdades, isto 
&, a de fozer uso p~jblico do propria raz6o em 
todos os carnpos. Mas em todos os Iugares 
ouso qritar: ndo rociocinsis! 0 oFicial diz: n60 
raciocineis, mas Fazei exercicios militares! 0 
intendenta de finanps: ndo raciocineis, mas 
pagai! 0 clero: n6o raciocineis, mas acreditai! 
(H6 apanas urn irnico senhor no mundo3 que 
diz: rociocinai o quanto quiserdes e sobre tudo 
aquilo que quiserdes, mas obedscei!). Rqui 
existe, ern todo lugar, limitqdo do I~berdade. 

a. Uso publico a uso privado da raze0 

Todavia, qua1 lirnita<do & obst6culo para 
o Iluminisrno, e qua1 ndo o 8, ou melhor, at6 o 
favorece? Respondo: o uso pljblico da propria 
razdo deve ser livre em todo tempo, e apenas 
ale pode atuar o esclarecimento entre os ho- 
rnens; o uso privodo da razbo, ao contrario, 
pode muito frequentemente sofrer sstreitas 
limita@es, sem qua por isso o progress0 do 
esclarecimento seja particularmente obstaculi- 
zado. Entendo por uso publico da propria razdo 
o uso que algu&m Faz dela, como sstudioso, 
diante ds todo o pljblico dos Isitorss. Charno, 
ao contrario, de uso privado da raz6o aquele 
que a um homem 6 licito desempenhar em certa 
profissdo ou Fungdo civilda qua1 est6 investido. 
Ora, para muitas opera@es que se referem 
ao interesse da cornunidade 6 necessbr~o 
certo mecanicismo, palo qua1 alguns mernbros 
deb devem se comportar de modo puramente 
passivo, de rnodo que mediante uma harmonia 
artificial o govern0 os ~nduza a concorrer aos fins 
comuns ou ao rnenos a ndo contrastar com es- 
tes. Rqui, obviarnente, ndo & perrnitido rocioci- 
nor, mas deve-se obedecer. Todavia, enquanto 
ao memo tempo estes rnembros da m6quina 
governante se consideram corno membros de 
toda a comunidade e, mais ainda, da sociedade 

cosmopolita, e estdo, portanto, no qualidade 
de estudiosos que com os escritos se dirigem 
a urn publico no sentido proprio da palavra, 
eles podem cartamente rociocinar, sem com 
isso lesar a atividade 6 qua1 estdo destinados 
como membros parcialmente passivos. Desse 
modo, seria bastante pernicioso que um oficiol, 
ao qua1 foi dada uma ordem por seu superior. 
quisesse em service publicamante raciocinar 
sobre a oportunidade e a util~dade dessa or- 
dem: ele deve obedecer. Mas & iniquo irnpedir 
que ale, na qualidads de estudioso, Fqa suos 
observcqdes sobre erros cometidos nos ope- 
ra~bes de guerra s as submeta ao julgarnento 
de seu pirblico. 0 cidad6o n60 pode se Furtar a 
pagar os tributos que Ihe sdo impostos; e uma 
critica inoportuno de tais imposi@ks, quando 
devem ser exerutodas por ele, pode at& ser 
punida como escdndalo (pois poderia induzir 
a desobedi&ncias generalizadas). Contudo. 
este n6o age contra o daver de cidaddo se. 
como estudioso, manifestar abertarnente seu 
pensomento sobre a inconveni6ncia ou tambGrn 
sobre a injustisa destas imposi@es. Dessa 
forrna, espera-se que urn scles16stico ensine o 
catecismo aos aprendizas e 6 sua comunidade 
relig~osa segundo o credo da Igreja da qua1 
dspenda, porque & com esta condi~bo que ole 
foi assurnido; mas, como estudioso, ele tsm a 
plena liberdade e at& a tarefa de comunicar ao 
public0 todos os pensamentos que um exams 
severo e bem-intencionado Ihe sugeriu a respei- 
to dos defeitos daquele credo, e tarnbBrn suas 
propostas de reforma da religido e da Igreja. 
Nisso n60 h6 nada de que a consci&ncia possa 
tornar-se culpada. Aquilo que ensina corno parte 
de sua proFiss60, como Funcion6rio da Iqrejo, 
ele de fato o expae como 0190 em torno do 
qua1 ndo tem a liberdade de ensinar conForme 
suas proprias ld&ias, mas que tern a tarefa de 
ensinar segundo as instru@es e em nome de 
outro. Ele dird: nossa lgreja ensina isto e aquilo, 
e estas sdo as provas de que ela se vale. Toda 
a utilidade pr6tica que pode derivar para sua 
comunidade, ele portanto a tirar6 dos principios 
que ele propno ndo subscreveria corn plena 
convic@io, mas a cujo ensinamento pode em 
todo caso se empenhar porque ndo 6 de modo 
algum irnpossivel que neles ndo se encontre 
alguma verdade, e em todo caso, oo menos. 
neles ndo se encontro nada que contrad~ga a 
religido interior. Se, ao contrbrio, acreditasse 
encontrar ai 0190 que a contradiga, ele n6o 
poderio exercltar sua Fun560 com consci&ncia; 
deveria dem~t~r-se. 0 uso que um m~nistro de 
snslno oFicial faz do propria razdo d~ante de sua 
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comunidade religiosa 6, portonto, apanas um 
uso privodo; e isso porque aquela comunidade, 
por maior que seja, & sempre apenas uma reu- 
nido domtstica; e sob este aspect0 ele, como 
padre, n8o est6 livre e ndo o pode sequer ser, 
pois exerce um cargo que Ihe vem de outros. 
Ro contr6ri0, como estudioso que fala com os 
escritos ao public0 propriamente dito, ~sto 6 ,  
ao mundo e, portanto, como eclesi6st1co no 
uso ptjblico de sua propria razdo, goza de umo 
liberdade ilimitada de valer-se de sua propria 
razdo e de falar por si mesmo. Que os tutores 
do povo (nas coisas espirituais) devam por sua 
vez permanecer sempre na menoridade 6 um 
absurdo que tende a perpetuar os absurdos. 

4. Criar obstaculos 
contra o progresso das luzes 
6 um crime contra a natureza humana 

Contudo, uma sociedade de eclesr6sticos. 
por exemplo, uma assembl&ia eclesial ou uma 
vener6vel "classe" (corno ela se autodefine 
antre os holandeses), ndo teria por acaso o 
direito de obrigar-se por juramento a certo 
credo religiose imutbvel, para exercer de tal 
modo sobre cada um de seus membros e, por 
meio deles, sobre o povo uma tutela continua e 
at& para tornar eterna essa tutela? Eu digo que 
isso & de fato impossivel. Tal contrato, dlrlgido 
a manter a humanidade para sempre longs de 
qualquer progresso ulterior no esclarecimento, 
& irritante e nulo de modo absoluto, mesmo que 
fosse sanc~onado pelo poder soberano, pelas 
Dietas imperiais pelos mais solenes tratados 
de paz. Nenhuma 6poca pode coletivamente 
empenhar-se com juramento a p8r a &poco 
sucessrva am uma condr@o que a coloque na 
impossib~lidade de estender seus conhecimen- 
tos (sobretudo quando sb0 tbo necessbrios) , 
de Irbartar-se dos erros e em gerol de progredrr 
no esclarecimento. lsso seria um crime contra 
a natureza humana, cuja destinasdo orig~nbria 
consiste justamente nesse progresso; e, portan- 
to, as gara@es sucessivas estbo perfe~tamente 
leg~t~rnadas a rejeitar tais conven<des como 
ndo autorizadas e impas. R pedra de toque de 
tudo aquilo que se pode impor como l e ~  a um 
povo est6 no quesito: urn povo pode lmpor a si 
proprio tal lei? lsso sim seria urna coisa possivel, 
por assim dizer, na espera de uma lei melhor 
e por breve tempo determinado, com o f~m de 
introduzir certa ordem, mas com a condi@o de 
que entrementes se deixe livre todo c~daddo, 
sobretudo o homem de Igreja, de fazer sobre os 
defeitos da institui<do vigente suas observa~des 
publicamente, em sua qualidade de estudioso, 
isto Q, mediante seus escritos; e isso enquanto 

a ordem constituida se mantiver sempre em 
vigor at& que as nqvas v~sdes nessa mat&ria 
nbo tenham alcan5ado no pljblico tanta difusdo 
e crbdito qua os cidaddos, com a unido da seus. 
votos (mesmo que ndo de todos), estejam em 
grau de apresentar ao soberano urna proposta 
dirigida a protegar as comunidades qua estives- 
sem de acordo para uma mudanyz para melhor 
da constitui@o religiosa segundo suas idhas, 
e sem prejuizo para as comunidades que, ao 
contrbrio, pretendessem permanecer na antiga 
constitui@o. Mas entrar em acordo para manter 
em vigor, mesmo que apenas pela duragtio do 
vida de um homem, uma constitui<do religiosa 
imutbvel que ningutm possa publicamente p6r 
em duvida, e com isso anular por assim dizer 
uma fase cronologica do caminho da humanida- 
de para sua melhora e tornar essa fase esttril 
e por isso mesmo talvez at& danosa para a 
poster~dade, ndo & absolutamente lici to. Um 
homem pode, de fato, por sua propria pessoa, 
e tambbm em tal caso apenas por certo tem- 
po, diferir de iluminar-se sobre aquilo que ele 
proprio deve saber; mas renunciar a isso para 
si e, mais ainda, para a posteridode, significa 
violar e calcar aos pbs os sagrados direitos 
da humanidade. 010, aquilo que nem sequer 
urn povo pode decidir a respeito de SI proprio, 
menos ainda o pode um monarca a respeito do 
povo; com efe~to, seu prestigio legislativo se 
funda precisamente sobre o fato de qua em sua 
vontade ele resume a vontade geral do povo. 
Embora vigie para que toda verdadeira ou pre- 
sumida melhora ndo contrarie a ordem civil, ele 
ndo pode de resto sendo deixar seus sljd~tos 
Ilvres de fazer o que cr&em necess6rio para a 
salva<do de sua alma. [...I 0 monarca acarreta 
detriment0 6 sua propria majestads caso se 
intrometa nessas colsas, considerando que os 
escritos nos quais seus sud~tos pdem 6s claras 
sum idtias sejam passive~s de controle por par- 
te do governo, tanto se ele faz lsso ~nvocando 
a propria interven<do autocr6tica e expondo- 
se b reprova@o de que C o ~ s o r  non cst supro 
grommatico~,~ corno, e com rnaior razbo, se ele 
aba~xa seu poder supremo o ponto de sustentar 
o despotismo espirrtual de algum tirano em sau 
Estado contra todos os outros seus s6ditos. 

5. R Cpoca atual 6 "de iluminismo", 
n6o uma Cpoca "iluminada" 

Se agora perguntarmos: nos, atualmente, 
vivemos em uma era iluminach?, entbo a res- 
posta 6:  nBo, e sim em urna era de ilumin~smo. 

4"0 lmparndor nbo tam outordnda sobre os gmmd- 
trcos" 
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Que na situa@o atual os homens tornados 
am massa ja sstejam ern grau, ou que ape- 
nas possam ser postos em grau de valer-se 
seguramante e bem de seu proprio intelecto 
nas coisas da religi60, sem a guia de outros, & 
uma condicdo do qua1 ainda nos encontramos 
muito distantes. Mas que a eles, agora, esteja 
aberto o campo para trabalhar s emancipar-se 
para tal estado, e que os obst6culos a difusdo 
do esclarecimento geral ou a saida do rnenori- 
dads a eles proprios irnput6vel pouco a pouco 
diminuam, disso temos, ao contrdrio, sinais 
evidentes. [. ..] 

Um principe qua n60 cr& indigno de s~ 
d i m  que considera seu dever n6o prescrever 
nada aos homens nas coisas de religiao, mas 
deixar-lhes nisso plena liberdade, e que, por- 
tanto, afasta de si tarnb&m o nome orgulhoso 
do tolerdncia, 6 ele proprio ilurninado e merece 
que o mundo e a poster~dade reconhepm ser 
digno de elogio corno aquele que por primeiro 
emancipou o g&nero humano do menorrdade, 
ao menos por parte do governo, e deixou livre 
coda um de valer-se de sua propria razdo em 
tudo aquilo que 6 quest60 de consci&ncia. [. . .] 
Este espirito de libsrdade se estende tambhm 
para o exterior, at6 o ponto em qua ele deve 
lutar contra obst6culos axteriores suscitados 
por um governo que entende ma1 a si proprio. 
0 governo, com efeito, tem em todo caso 
diante dos olhos um exemplo resplandecente 
que mostra que a par publica e a concordia da 
comunidade nada t&m a terner da liberdade. 
0 s  homens se empenham por si mesmos para 
sair pouco a pouco do barbdrie, contanto qua 
nSlo sa recorra a instrumentos artificia~s para 
nela mant&-10s. 

6. 0 lluminismo deve se referir 
sobretudo as coisas de religi6o 

Coloquei particularrnente nas coisos da 
rdigido o ponto culminante do esclarecimento, 
isto 6, do saida dos homens de urn estado 
de msnoridade que deve ser imputado a eles 
proprios; em relacdo 6s artes e 6s ci&nc~as, com 
efeito, nossos regentes n6o t&m nenhum inte- 
ressa da exercitar a tutela sobre seus suditos. 
Al6m disso, a manoridode em coisas de religibo 
& entre todas as forrnas de menoridade a rnais 
danosa e tambhm a rnais hurnilhante. Mas o 
modo de pensar de urn soberano que favorece 

aquele tipo de esclarecimento vai ainda al&m, 
pols ele v& que at& em relaq5o 6 Isgislo~do por 
ele estabelec~da n60 se corre perigo em permitir 
aos sljditos fazer uso pfiblico de sua raz6o e 
de expor publicamente ao mundo suas ldhias 
sobre um rnelhor arranjo do propr~a leg~sla<do, 
at& criticando abertamente a existente. [. . . ]  

7. Um paradoxo: 
uma liberdade civil maior 
pee rnaiores limites 
6 liberdade do espirito do povo 

Todavia, tarnbbm & verdade que apenas 
aquele que, ilurninado ele propr~o, n6o tem 
medo das sombras e ao mesmo tempo d~spde, 
corno garantia da paz pljblica, de um exbrcito 
numeroso e bem disciplinado, pode enunciar 
aquilo que uma repljblica ndo pode orriscar-se 
a d~zer: raciocinoi o quonto quiserdas s sobrs 
tudo oqu~lo qua quisardas; opanas obadecei! 
Revela-se aqui um estranho e ~nesperado curso 
das coisas humanas; corno, de resto, em outros 
casos, considerando esse curso em tamanho 
grande, quase tudo nele parece paradoxal. Um 
rnalor grau de hberdade civil parece favor6vel 
6 liberdade do aspirito do povo, e todavia pde 
a ela lim~tes intransponive~s; um grau rnenor de 
liberdade c~vil, ao contrbrio, oferece ao espirito 
o espqo para desenvolver-se com todas as 
suas forqx. Portanto, se a natureza desenvol- 
veu sob este duro involucre o germe do qua1 ela 
toma o mas terno cuidado, isto 8, a tend&ncia 
e vocaq3o para o livra pansomsnto, esta ten- 
dencia evocqdo gradualmente reagem sobre o 
rnodo de sentir do povo (rnotivo pelo qua1 este, 
pouco a pouco, torna-se sempre mais capaz da 
liberdclda da og~r) e finalmente at& sobre os 
pr~ncip~os do govarno, o qua1 percebe que & 
vantagern para si propr~o tratar o homem, que 
doravante 6 mois que umo m6~uino,~ de modo 
conforrne com a d~gnidade que ele tem 

I. Kant. 
Resposto 6 pergunto: o cjue 6 o Ilum~n~smo? 

( 1  784). 

5Rlus~o o Julen Offrny de Lo Mettre (1 709- 1751 ) e 
o seu livro 0 homem mdqumo (1 748) Lo Mettrie expulso 
do Fronp por causa de seu rnoteriolismo oteu, ancontrorn 
os~lo em Rerlim 



0 empreendimento mais representativo da cultura e do espirito do Ilumi- 
nismo franc& e uma obra coletiva, dirigida por Denis Diderot (e Jean drAlembert 
ate 1758): a Enciclopedia ou dicionario racionalizado das ciencias, das artes e dos 
oficios. Publicada entre 1751 e 1772 com varias interrup~des devidas a ataques e a 
decretos de supressao de volumes, a Enciclopedia resultou por fim em 17 volumes 
de texto, mais 1 1 volumes de ilustraqdes gravadas sobre cobre, 
representando as artes e os oficios da epoca. A Enciclopedia: 

A Enciclopedia foi um instrumento poderoso de difusio de genese, 
uma cultura renovada e critica, dirigida a romper com o ideal estrutura, 
do saber erudito e retorico, e aberta a historia, a sociedade e ao finalidade 
saber tecnico-cientifico. Entre os colaboradores de maior porte, e principio 
alem de Diderot e dlAlembert, encontramos Voltaire, drHolbach, fundamental 

Quesnay, Turgot, Montesquieu, Rousseau, Friedrich Melchior '5 
Grimm, Helvetius. A parte mais original da obra encontra-se na 
t r a t a ~ i o  das artes e dos oficios; na esteira da concepqio baconiana, dirigida a 
realizar entre teoria e pratica uma uni%o fecunda de resultados uteis a humanida- 
de, a Enciclopedia sancionou o resgate das "artes mecGnicas", que fora um traqo 
fundamental da revolu@o cientifica. 

A finalidade principal da Enciclopedia foi a de unificar os conhecimentos 
dispersos sobre a face da terra, expondo seu sistema e transmitindo-o as geraqdes 
futuras, a fim de que as obras dos seculos passados n i o  se tornassem inuteis para 
os seculos sucessivos. 0 principio fundamental em que os enciclopedistas se ins- 
piraram foi o de ater-se aos fatos, fieis a tese empirista segundo a qua1 todos os 
conhecimentos humanos derivam das sensagdes; foi justamente partindo deste 
principio que os enciclopedistas revalorizaram as artes mecdnicas, empenhando-se 
em debelar a difusa distinqao prejudicial entre artes liberais e artes mecdnicas. 

0 empreendimento mais representativo 
da cultura e do espirito do Iluminismo franc& 
C constituido pela obra coletiva Enciclopedia 
o u  dicionario racionalizado das cigncias, das 
artes e dos oficios. Essa obra teve sua origem 
na idkia do livreiro parisiense Le Breton, 
que projetou a tradugiio para o franc& do 
Dicionario universal das artes e das ciincias, 
do inglcs Ephraim Chambers. Entretanto, 

tal proposta caiu por terra devido a varias 
diverghcias. Foi entiio que Denis Diderot 
mudou o plano do trabalho e, juntamente 
com Jean d'Alembert, apontou para objeti- 
vos bem mais ambiciosos. 

0 Prospectus  da Enciclope'dia foi 
distribuido em novembro de 1750, come- 
gando-se a reunir as subscriqoes que, desde 
o primeiro momento, foram numerosas. 0 
primeiro volume apareceu em fins de junho 
de 1751. E as reagoes n5o tardaram a se 
fazer sentir em tons bastante pronunciados, 
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a ponto de que em 7 de janeiro de 1752 
foi emanado um decreto de suspensiio dos 
primeiros dois volumes. 

Essas dificuldades, tambCm devido ao 
apoio de altas personagens, foram porCm 
superadas; em 1753, apareceu o terceiro 
volume e depois, ao ritmo de um por ano, 
apareceram outros volumes, at6 que, em 
1757, foi publicado o sCtimo volume. 

Nesse momento, devido tambim ao 
clima que se seguiu ao  atentado contra o 
rei em 1757 e devido ainda ao decreto real 
relativo a medidas diretas e mais severas 
para controlar a imprensa de oposiqiio, os 
ataques contra a Enciclope'dia se multiplica- 
ram e tiveram por efeito a decisiio (em 1758) 
de dlAlembert de retirar-se da empresa. A 
insistencia de Voltaire e Diderot para que 
d7Alembert recuasse do seu proposito de 
nada valeram. Desse modo, enquanto Di- 
derot ficava como o unico diretor da obra, 
assumindo toda a responsabilidade e o imen- 
so trabalho exigidos pela continuaqiio do 
empreendimento, a Enciclope'dia registrava 
a crise mais sCria de sua historia. Em 1772 
foi publicado o ultimo dos remanescentes 
dez volumes de texto. 

A Enciclope'dia foi um poderoso instru- 
mento de difusiio de uma cultura renovada e 
critica, de uma cultura que pretende romper 
com o ideal do  saber erudito e retorico, 
aberto aos problemas da sociedade, a cigncia 
e a ttcnica. 

Entre os colaboradores mais destaca- 
dos da Enciclope'dia podemos encontrar, 
alCm de Diderot e d'Alembert, tambCm Vol- 
taire, dlHolbach, Quesnay, Turgot, Montes- 
quieu, Rousseau, Friedrich Melchior Grimm 
e HelvCtius. 

Entretanto, deve-se notar que a colabo- 
raqiio de Montesquieu se reduz ao verbete 
"Gosto"; a de Turgot limita-se aos verbetes 
"Etimologia" e "Existencia" (neste ultimo 
verbete, Turgot, nas pegadas de Locke, fala 
da existencia do "eu", do mundo externo e 
de Deus); a contribuiqiio de Rousseau refere- 
se substancialmente a questties de musica. 

Alguns dos mais importantes verbetes 
politicos e econbmicos revelam uma linha 
moderada e reformista. E o mesmo ocorre 
com os verbetes teologicos, que, confiados 

a religiosos como Mollet, de Prades e Mo- 
rellet, pretendiam conciliar as novas idCias 
com a mais escrupulosa ortodoxia. 0 s  ver- 
betes filosoficos redigidos por Diderot, que 
acentuavam temas anti-religiosos, portm, 
eram mais polemicos. 

De grande relevo C, alem disso, o peso 
que, tanto nos verbetes historicos como 
nos artigos referentes a pesquisa historica, 
a Enciclope'dia dii aos principios da critica 
historica. Siio notaveis os verbetes matema- 
ticos, de fisica matematica e de mecinica, 
redigidos por dlAlembert. 

3 Smport&ncia 
dada pela &~ciclope/dia 
As prof' 1ss6es e As  fkcnicas 

Mas a parte mais original C a que diz 
respeito ao tratamento da Enciclope'dia re- 
ferente i s  artes e aos oficios. 

Nas pegadas da concepqiio baconiana, 
voltada para a superaqiio da verbosidade 
estCril da velha filosofia e para a realizaqiio, 
com tal objetivo, de uma uniiio entre teoria 
e pratica que fosse fecunda em resultados 
uteis para a humanidade, a Enciclope'dia 
sancionou o resgate das "artes mec2nicasB, 
que havia sido um dos traqos fundamentais 
da revoluqiio cientifica. 

Diderot quis realizar tais propositos 
indo informar-se diretamente nas oficinas 
dos artesiios. AlCm disso, ele teve de obter 
algumas maquinas e executar pessoalmente 
alguns trabalhos; i s  vezes, chegou at6 a 
construir as maquinas mais faceis e executou 
p&ssimos trabalhos para ensinar aos outros 
a fazerem bons trabalhos. Como ele proprio 
confessou, o fato C que descobriu que niio 
podia em absoluto descrever manobras e 
certas produqties na Enciclope'dia se niio 
houvesse acionado a maquina com as pro- 
prias miios, e se n5o houvesse visto formar-se 
a obra sob seus proprios olhos. 

Alim disso, confessou tambCm que 
havia constatado a ignordncia em  rela@o 
a maior parte dos objetos que usamos na 
vida, e a necessidade de sair dessa ignordn- 
cia. Reconheceu que ignorava o nome de 
muitos instrumentos e engrenagens, de que 
anteriormente se havia iludido de possuir 
um rico vocabulario e que, na verdade, ti- 
nha agora de aprender com os artesiios uma 
miriade de termos. 
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Entretanto, j6 se observou que, na 
verdade, a Enciclope'dia descreve o auto- 
mat i sm~ tCcnico que era a maquina para 
fazer meias, mas que, para Diderot, a 
verdadeira tecnica era a constituida pelos 
artesios tradicionais, tanto que n io  dedica 
muita atenqiio B maquina a vapor, que ap6s 
pouco tempo adquiriria importdncia social 
verdadeiramente perturbadora. 

Em todo caso, permanece verdadei- 
ro que com a Enciclope'dia adquire nova 
importiincia e nova dimensio cultural a 
conscifncia da importdncia essencial das 
ticnicas. 

Isso C o que tinhamos sobre a historia, 
os colaboradores e, brevemente, os conteu- 
dos da Enciclope'dia. 

Vamos, porCm, aos principios filos6fi- 
cos que inspiraram essa grande obra e aos 
objetivos que ela pretendia alcanqar. 

Pois bem, no Discurso preliminar a 
proposito do objetivo da Enciclope'dia, 
d'Alembert escreve que "a ordem enciclo- 
ptdica dos nossos conhecimentos consiste 
em reuni-10s no menor espaqo possivel e, 
por assim dizer, fazer o fil6sofo assumir um 
ponto de vista bastante elevado acima desse 
labirinto, de mod0 a fazf-lo perceber em seu 
conjunto as cifncias e as artes principais, 
abarcar com unico olhar os objetos das 
especulaqdes e as operaq6es que se podem 
realizar com esses objetos, distinguir os 
ramos gerais dos conhecimentos humanos, 
os seus pontos de contato e separaqio e, por 
vezes, entrever inclusive os caminhos ocultos 
que os conjugam". 

E no verbete "EnciclopCdia" da pro- 
pria obra podemos ler: "0 objetivo de uma 
EnciclopCdia C o de unificar os conhecimen- 
tos espalhados sobre a face da terra e de 
expor o sistema e transmiti-lo iiqueles que 
virio depois de nos, para que as obras dos 
siculos passados n io  fiquem inuteis para os 
siculos posteriores, para que nossos netos, 
tornando-se mais instruidos, possam ser ao 
mesmo tempo mais virtuosos e mais felizes, 
e para que nos n i o  desapareqamos sem 
que tenhamos merecido o reconhecimento 
do gtnero humano [. . .]. Percebemos que a 
Enciclope'dia s6 podia ser tentada em um 
sCculo filosofico e que esse sCculo havia 
chegado". 

ater-se aos fatos 

0 principio que inspira a Encic1ope'- 
dia C o de que 6 precis0 ater-se aos fatos. 
Podemos ler ainda no Discurso preliminar: 
"Nio ha nada de mais indiscutivel do que a 
existtncia de nossas sensaqhes. Para provar 
que elas s5o o principio de todos os nossos 
conhecimentos, C suficiente demonstrar que 
elas podem s2-lo. Com efeito, em boa filoso- 
fia, toda dedugio que parta dos fatos ou de 
verdades bem conhecidas C preferivel a um 
discurso que se baseie em meras hipoteses, 
ainda que geniais". 

Foi justamente a partir desse principio 
que os enciclopedistas reavaliaram as artes 
mechicas, de mod0 que "a sociedade, se 
respeita justamente os grandes gfnios que 
a iluminam, n io  deve vilipendiar as mios 
que a servem. A descoberta da bussola C t io  
util para o gfnero humano quanto o seria 
para a fisica a explicaqio das propriedades 
da agulha magnitica". 

E os onze volumes das ilustrag6es das 
artes e dos oficios constituiram, entre outras 
coisas, uma homenagem a sagacidade, a pa- 
citncia e h engenhosidade dos artesios. 

A opiniio publica, observaram os en- 
ciclopedistas, propende mais a admirar os 
grandes homens das artes liberais e do saber 
humanista. Entretanto, havia chegado o 
tempo de erguer um monument0 aos inven- 
tores de maquinas uteis, aos descobridores 
da bussola, aos construtores de relogios, e 
assim por diante. 0 desprezo pel0 trabalho 
manual esta ligado a necessidade que obriga 
a pratica-lo, mas a maior utilidade das artes 
mec2nicas C um bom motivo para que os cien- 
tistas as pratiquem e a sociedade as honre. 

No verbete "Arte" da Enciclope'dia, 
Diderot escreve que a distinqio e a separaqio 
entre artes liberais e artes mecdnicas fortale- 
ceram um preconceito nefasto: o preconceito 
de que "o voltar-se para os objetos sensiveis 
e materiais" constitui uma "revogagiio 
da dignidade do espirito humano". Esse 
preconceito, acrescenta Diderot, "encheu 
as cidades de raciocinadores orgulhosos e 
contempladores inuteis e encheu os campos 
de pequenos tiranos ignorantes, ociosos e 
desdenhosos". 

E C interessante notar que tambCm 
nesse tema os enciclopedistas sentiram-se 
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devedores do  Renascimento italiano: "Uma 
vez tratados tais particulares, seria injusto de 
nossa parte niio reconhecer o nosso dibito 
para corn a Italia, que nos deu as ciincias, 
que logo frutificaram com tanta abundBn- 
cia em toda a Europa. Devemos sobretudo 
A Italia as belas-artes e o bom gosto, bem 
como inumeraveis modelos de inigualhvel 
perfeiqzo". 

q u e  est& na base 

A idkia de saber que preside a estrutura 
da Enciclope'dia 6 a de Newton e Locke. 

Trata-se de um saber que vai contra 
"o sistema das idiias inatas, que, depois 

de ter dominado por longo tempo, ainda 
conserva alguns fautores"; de urn saber 
que vai contra o sistema das idiias inatas 
porque, como ja se disse, encontra o seu 
fundamento no Bmbito das sensaqdes. Como 
escreve dYAlembert, "a primeira coisa que as 
sensaqdes nos revelam 6 a nossa existencia, 
raziio pela qua1 as nossas primeiras idkias 
reflexas dizem respeito a nos mesmos, isto 
6, ao principio pensante que constitui nossa 
natureza e niio i diferente de nos; o segundo 
conhecimento que devemos as sensaqdes t 
a existincia dos objetos externos, entre os 
quais encontra-se tambim o nosso corpo". 

Seguindo Bacon, d'Alembert distingue 
"tris maneiras diferentes pelas quais o espi- 
rito opera sobre os objetos de nossos pen- 
samentos". "Essas tres faculdades formam 
as tres distinqdes gerais do nosso sistema, 
os tres objetos gerais dos conhecimentos 
humanos: a historia, que se refere a memo- 

ENCY CLOPEDIE, 
0 C 
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ria; a filosofia, que 6 fruto da razio; e as Por outro lado, na opiniiio de d'Alem- 
belas-artes, que surgem da imaginaqiio." A bert, e nos resultados da ciincia que encon- 
historia, "unindo-nos aos skculos passados tramos os melhores frutos da razio, ao passo 
atravCs do espetaculo de seus vicios e de que "0s sonhos dos filosofos em relaq3o 
suas virtudes, de seus conhecimentos e de as questoes metafisicas niio merecem ne- 
seus erros, transmite os nossos aos skculos nhum lugar no conjunto dos conhecimentos 
futures". reais conquistados pel0 espirito humano". 

11. D'f i lembevt  
44 1 A 

e u filosofia c o m o  r ~ e ~ c i a  dos futos" 

0 cdnon de fundo que guia a teoria do conhecimento de Jean Baptiste Le 
Rond d'Alembert (1717-1783) e que os verdadeiros principios de toda ciCncia sao 
encontrados nos fatos simples e conhecidos, atestados pelas sen- 
saqdes. 0 s  principios 

de toda ci@ncia A filosofia deve ser, portanto, ciencia dos fatos, e deve dar as devem 
costas aos sistemas, que sao mais aptos a lisonjear a imaginaqao; o serencontrados 
seculo XVlll e o "seculo da filosofia", porque ele, continuando no nos fates 
caminho da filosofia nova e verdadeira de Bacon, Locke e Newton, simples 
esta inclinado a critica, a experimentaqio e a analise. -- 9 2 

No que se refere a religiZio, d'Alembert e claramente um deista: a raz30, a 
partir das leis imutaveis que divisa na natureza, chega a compreender a existencia 
de Deus como autor da ordem do universo e como estranho as vicissitudes huma- 
nas. A religiao, consequentemente, de fato nao fundamenta a 
moral, que e e permanece uma questao natural, isto e, rational, 0 deismo 
poruue tambem as ideias morais devem ser, em dtima analise, -- § 3-4 
iemetidas as sensaqdes. 

1 Vida e obras 

Jean Baptiste Le Rond d'Alembert nas- 
ceu em Paris, em 1717. Filho de um oficial 
e de uma aristocrata, foi abandonado no 
atrio da igreja de Saint-Jean-Le-Rond, da 
qua1 tomou o nome. Criado por mulher 
simples, teve uma pens50 do pai, podendo 
assim ser encaminhado para a escola. Inicial- 
mente, interessou-se por direito e medicina; 
posteriormente, porim, dedicou-se apenas 
a matematica. Admitido muito jovem na 
Academia de Ciincias, publicou em 1743 o 
Tratado de diniimica, e no ano seguinte o 
Tratado d o  equilibrio e d o  movimento dos  
fluidos. As Pesquisas sobre as cordas vibra- 
torias s50 de 1746, ao passo que de 1749 
sZo as Pesquisas sobre a precess20 dos  equi- 
nocios e sobre a muta@o d o  eixo terrestre. 

Nesse meio tempo, o trabalho para a 
Enciclope'dia o absorveu por alguns anos, 
at6 que se afastou da Enciclopedia e de 
Diderot em 1758, e pouco depois tambkm 
rompeu com Rousseau. 

Em 1759 publica os Elementos de  f i -  
losofia, onde exalta o "skculo filosofico" e 
delineia sua propria doutrina do progresso. 
As Reflexoes sobre a poesia s i o  de 1761; 
a Histdria da destrui@o dos  jesuitas k de 
1765; em 1754 haviam sido publicadas 
as Reflexoes sobre varios aspectos impor- 
tantes d o  sistema d o  m u n d o .  A pedido de 
Frederico 11, d'Alembert escreve os Escla- 
recimentos, como acrkscimo aos Elementos 
de  filosofia, que viriam a ser publicados 
em 1767. 

Em 1772, d'Alembert foi nomeado 
secretario perpktuo da Academia da Franqa. 
Morreu em Paris, em 1783. 
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2 A filosofia 

colno cisncia dos fatos 

Ja falamos de algumas idiias de d'Alem- 
bert ao tratar da Enciclopedia. 0 que nos 
interessa aqui k reafirmar logo que a idCia de 
fundo que guia a teoria do conhecimento de 
d7Alembert C a de que a raziio jamais deve 
abandonar seu contato com os fatos. 

A filosofia, portanto, deve sera ciZncia 
dos fatos. 

Conseqiientemente, ela deve voltar 
as costas para os sistemas: embora esfor- 
qando-se por agradar, a filosofia niio pode 
se permitir esquecer de que o seu objetivo 
principal t o de instruir. 

D'Alembert nota aguqadamente que 
o espirito filos6fic0, "hoje tiio em moda" e 
em seu stculo "inclinado h experimentaqiio 
e ii analise", excede seus limites e "parece 
querer introduzir discuss6es aridas e dida- 
ticas tambCm nas coisas do sentimento". 
Naturalmente, niio se pode negar, comenta 
dYAlembert, que isso prejudica o progress0 
das belas-letras, j5 que "tambhm as paix6es 
e o gosto d m  sua logica, mas ela depende 
de principios inteiramente diferentes dos da 
logica ordinaria". E, no entanto, insiste ele, 
"precisamos [. . .] admitir que tal espirito 
de discussiio contribuiu para libertar nossa 
literatura da cega admiraqiio pelos antigos, 
ensinando-nos a apreciar neles somente as 
belezas que seriamos obrigados a admirar 
tambCm nos modernos [...I ". 

Portanto, "se'culo da filosofia" e' o 
seculo da critica e da analise e a filosofia 
e' ciBncia de fatos, de mod0 que niio deve 
se perder nas vagas e inuteis conjecturas 
das velhas metafisicas, nas quais, ao invCs 
"do exame aprofundado da natureza e do 
grande estudo do homem", encontramos 
"mil questoes frivolas sobre seres abstra- 
tos e metafisicos"; nem deve tampouco se 
confundir mais com aquela escolastica que 
formou "toda a pseudocihcia dos siculos 
de obscurantismo". 

A filosofia nova e verdadeira 6 a de Ba- 
con, Locke e Newton, embora niio devamos 
esquecer alguns mkritos de Descartes e de 
Leibniz. De todo modo, afirma d'Alembert, 
"a filosofia, que constitui a paixiio dominan- 
te de nosso dculo, parece, com os progressos 
feitos entre nos, querer recuperar o tempo 
perdido e vingar-se daquela espkcie de des- 
prezo que nossos pais haviam professado 
em relaqiio a ela". 

No que se refere 2 religiiio, d'Alembert 
i s  vezes parece reconhecer certo valor h Re- 
velaqiio. Entretanto, apesar disso, dYAlembert 
k claramente deista. Deus C o autor da ordem 
do universo e, com a raziio, nos conseguimos 
compreender sua existhcia partindo das 
leis imutiveis que percebemos dominarem a 
natureza. Mas esse Deus, ordenador do uni- 
verso, C estranho hs vicissitudes humanas. 
Em suma, a religiiio niio fundamenta nem 
se liga h moral, que k uma quest50 natural, 
isto 6, racional. 

0 s  Iilnites 

do conhecilneoto raciooal 

Tudo o que foi dito mostra claramente 
a confianqa que d'Alembert nutre pela raziio: 
a raziio controlada pela experihcia. 

Entretanto, tambtm para ele ha ques- 
t6es - e questoes de importincia primordial 
- diante das quais nossa raziio permanece 
impotente e cuja solu~iio esta "acima de 
nossas luzes". Assim, por exemplo, como t 
que as sensaq6es produzem as idCias? Qua1 
6 a natureza da alma? Ou ainda: "Em que 
consiste a uniiio do corpo com a alma e sua 
influcncia reciproca? 0 s  hibitos siio pro- 
prios do corpo e da alma ou apenas desta 
dt ima? Em que consiste a desigualdade 
dos espiritos? E inerente h alma ou depen- 
de unicamente da disposiqiio do corpo, da 
educaqiio, das circunstincias, da sociedade? 
Como k que esses diversos fatores podem 
influir tiio diversamente sobre as almas, que 
de resto seriam todas iguais, ou como C que 
substiincias simples podem ser desiguais 
por sua propria natureza? Por que os ani- 
mais, com 6rgiios semelhantes aos nossos e 
com sensaq6es similares e amiude att  mais 
vivas, permanecem estagnados no plano da 
sensibilidade, sem saber dela extrair, como 
nos, uma quantidade de idCias abstratas e 
reflexas, os conceitos metafisicos, as linguas, 
as leis, as ciEncias e as artes? Por fim, at6 
onde a reflexiio pode levar os animais, e por 
que n5o pode leva-10s altm? As idtias inatas 
siio uma quimera refutada pela expericncia, 
mas o mod0 como adquirimos as sensaqoes 
e as idCias reflexas, embora fundado na 
propria expericncia, nem por isso C menos 
incompreensivel" . 
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Pois bem, diante dessas interrogaqoes nidade. Devemos ent io  concluir que os 
e de tais argumentos, d'Alembert confessa sistemas, ou melhor, os sonhos dos filosofos 
que "a inteligtncia suprema colocou diante sobre a maioria das questoes metafisicas, 
de nossa fraca vista um vOu que procura- n i o  merecem nenhum lugar em uma obra 
mos em V ~ O  afastar. Trata-se de um triste que pretenda resumir os conhecimentos 
destino para nossa curiosidade e nosso reais adquiridos pelo espirito humano". 
amor proprio, mas 6 o destino da huma- -m 
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III. D e ~ i s  Diderot: 
N do deism0 A hipbtesen materialista 

Nos Pensamentos filosdficos (1 746), Denis Diderot (1 7 13-1 784) polemiza 
ao mesmo tempo contra o ateismo e contra a religiao "supersticiosa", e sustenta 

uma concepq20 claramente deista: o que conduz a Deus nao 
AconceP@O sao as presumidas provas ontologicas, mas a ordem do mundo 
deista descoberto pela fisica e pelas ciencias da natureza. Porem, a 

partir da Carla sobre os cegos (1748), Diderot substitui o deismo de Diderot por um materialism0 acentuado, em harrnonia com as pesquisas - 3  1 cientificas da epoca: o mundo e materia em movimento, e disso 
deriva tambem a vida, que se desenvolve de mod0 gradual; nao existe, portanto, 
nenhum Deus ordenador e nenhum finalismo. 

Filho de casal de abastados artesHos, 
Denis Diderot (1713-1784) foi educado pe- 
10s jesuitas e encaminhado para a carreira 
eclesiastica. Entretanto, deixando os estu- 
dos eclesiasticos em 1728, foi para Paris, 
onde conseguiu o titulo de Magister artium 
na Sorbonne (1732). Em Paris, entrou em 
contato com o ambiente dos philosophes e 
conheceu Rousseau, d'Alembert e Condillac. 

Para viver, trabalhava como tradutor: 
traduziu a Historia da Gre'cia, de Stanyan, 
o Dicionario universal de medicina, de Ja- 
mes, e o Ensaio sobre o me'rito e a virtude, 
de Shaftesbury. 

Sob a influincia de Shaftesbury, Di- 
derot escreveu e publicou em 1746 os 
Pensamentos filosdficos. Ainda em 1746, 
iniciou seu trabalho para a Enciclope'dia. 
Em 1748, publicou a Carta sobre os cegos 
e, em 1753, a famosa Interpreta~iio da 
natureza. Em 1759 comeqou a freqiientar 
o circulo de d7Holbach, onde encontrou 
Friedrich Melchior Grimm, Saint-Lambert, 
Raynal e o italiano Galiani. No  period0 
de 1769-1770, publicou as Conversa~6es 
entre d'Alembert e Diderot, 0 sonho de 
d'Alembert e os Principios filosoficos sobre 
a mate'ria e o movimento. A Refuta~iio a 
Helve'tius C de 1773. Em 1775, Catarina I1 
da Russia adquiriu a biblioteca de Diderot, 
fixando-lhe uma pensHo. Entre 1773 e 1774, 
Diderot foi a Petroburgo, empenhando-se na 

elaboraqao de projetos de reforma. Nesse 
meio tempo, se transferira para a Holanda, 
onde escreveu a Refuta~iio a Helve'tius. 

Nos ultimos anos de sua vida, colabo- 
rou na obra de Raynal, Histdria das duas 
fndias, que aponta o comCrcio como o fator 
basilar do progress0 e da civilizaqHo. 

Nos Pensamentos filosdficos sua con- 
cepqgo e claramente deista e, portanto, 
contraria tanto ao ateismo como a religiHo 
positiva. 

Para ele o mundo C como uma notavel 
e bem forjada maquina. E esta miquina s6 
pode ter sido criada por uma inteligin~ia 
superior e perfeita, isto 6, por Deus. E a 
ordem do mundo descoberta pela fisica e 
pelas ciincias da natureza que leva a Deus, e 
niio as presumidas provas da ontologia. "As 
sutilezas da ontologia criaram no maximo 
citicos; apenas ao conhecimento da natu- 
reza estava reservado o mCrito de formar 
verdadeiros deistas". Nos Pensamentos fi- 
losoficos, portanto, Diderot se mostra deista 
convicto. Mas igualmente convicto ele C, po- 
rim, em sua batalha contra a superstiqiio das 
religi6es positivas, e acirradas sHo suas po- 
Iimicas contra o cristianismo em particular. 

Todavia, sucessivamente, Diderot mu- 
da a direqso de seu pensamento e (a partir 
da Carta sobre os cegos para chegar B 
Interpreta~iio da natureza, B Conversagiio 
entre d'Alembert e Diderot e ao Sonho de 
dYAlembert) substitui o deismo por um neo- 
spinozismo materialista para o qua1 vale o 
postulado: Deus sive natura sive materia. 
O mundo i matkria em movimento. Para 
alim da materia em movimento nHo nos 
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C licito afirmar algo mais: "A hipotese de 
um ser qualquer colocado fora do universo 
material C impossivel. Niio se devem jamais 
fazer hip6teses deste gtnero, porque a esse 
respeito nada se pode inferir". 

Portanto, nenhum Deus ordenador e 
nenhum finalismo. 0 que existe 6 apenas 
matCria em movimento. E disso deriva tam- 
bCm a vida, que se desenvolve de maneira 
gradual. 

Como se vt, estamos diante de tentati- 
vas de interpretaqiio global que no passado 
induziram alguns intirpretes de Diderot a 
falar de uma sua metafisica materialista, 
enquanto hoje parece mais correto falar de 
tentativas de hipoteses gerais em harmonia 
com as pesquisas cientificas da Cpoca. Em 

todo caso, trata-se de hipoteses fortemente 
inspiradas no materialismo. 

0 Iluminismo de Diderot crt na raz5o 
("Se renuncio a raziio, fico sem nenhum 
guia"), mas niio na onipottncia da raziio. 
Por conseguinte, exalta a duvida critica e 
chega a elogiar o verdadeiro cCtico, como 
"um filosofo que duvida de tudo aquilo em 
que cr2, e que crt naquilo que o uso legitimo 
de sua raziio e de seus sentidos lhe demons- 
tra como verdadeiro" . 

Na realidade, segundo Diderot, "aqui- 
lo que nunca foi posto em questiio nunca foi 
provado. Aquilo que nunca foi examinado 
sem prevenqiio nunca foi bem examinado. 
0 ceticismo, portanto, C o primeiro passo 
em direq5o a verdade". 
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IV. Coodillac 

No Tratado das sensagdes (1754), gtienne Bonnot, abade de Condillac (1714- 
1780), sustenta que a sensagso e o unico principio que determina todos os conhe- 

cimentos el ao mesmo tempo, o desenvolvimento das faculdades 
Como humanas. Ao distinguir duas fontes de nossas ideias, os sentidos 
fundamento do e a reflexlo, Locke se enganou, porque o juizo, a reflexao, as 
conhecimento paixges, todas as operagbes da alma ndo d o  mais 9ue a prdpria temos 
a sensacdo sensag20 transformada em diversos modos. 
--5 1-3 Como fundamento de nosso conhecimento, portanto, temos 

a sensag20, e o conhecimento n lo  e mais quesensag20 transforma- 
da; e o h i c o  principio do desenvolvimento de nossas faculdades 

a partir das sensaq8es consiste no prazer e na doc que acompanham as impressbes 
dos sentidos. Nesta perspectiva, e famoso o exemplo da estatua interiormente 
organizada como um homem, do qua1 resulta que ao homem basta a aparhcia 
das qualidades sensiveis, unida a dependiincia dos objetos aos quais as sensaqbes 
se referem, para n l o  duvidar da existiincia das coisas, isto e, de outros seres fora 
de nos; quanto a natureza destes pensamentos, ela nos e desconhecida. 

De mod0 nenhum contrario a concepqlo espiritualista da vida, Condillac, 
porem, e contrario aos sistemas metafisicos, e a critica em relaqlo a eles se reduz a 
critica das noqbes vagas, abstratas e generalissimas, sem contato com a realidade, 
que usam a mascara de principios do conhecimento. No curso dos seculos, a lingua 

da filosofia n lo  foi mais que um obscuro "jarglo" metafisico, 
A tarefa cujos principios n2o eram postos em discussZio. A tarefa da ver- 
da verdadeira dadeira filosofia e, ao contrario, o de analisar as noqbes abstratas 
filosofia para referi-las a sensaqaes simples e para estabelecer as relaqbes 
+ § 4  entre as ideias. Este e o caminho da ciencia, e uma ciiincia bem 

conduzida n lo  e mais que uma lingua bem feita. 

1 A vida 
e o sigoificado da obra 

~ t i e n n e  Bonnot, que depois se tornou 
abade de Condillac, nasceu em Grenoble, 
em 1714, filho de familia abastada. Depois 
da morte do pai, Condillac foi levado para 
Liiio, onde estudou no coltgio dos jesuitas. 
Mais tarde, p6de se transferir para Paris, 
onde ingressou no seminirio de Saint-Sul- 
pice e prosseguiu seus estudos teologicos na 
Sorbonne. Tornando-se sacerdote em 1740, 
afastou-se progressivamente dos estudos de 
teologia para se interessar exclusivamente 
pelos filosoficos. Aprofundou as teorias de 
Locke e de Newton. Leu La Mettrie, Vol- 
taire e Bacon e entrou em contato, inclusive 
atravts de sua protetora, Madame de Ten- 

cin, com os homens mais representativos 
da cultura da tpoca: Diderot, Fontenelle, 
Marivaux, d'Alembert e Rousseau. 

0 primeiro trabalho filosofico de Con- 
dillac foi uma Disserta~iio sobre a existkncia 
de Deus, que ele enviou a Academia de 
Berlim, entiio presidida por Maupertuis. 
Nessa Disserta~iio, partindo da ordem do 
universo e do finalismo que nele se mani- 
festa, Condillac conclui pela existhcia de 
Deus. Entretanto, a primeira obra de relevo 
de Condillac foi o Ensaio sobre a origem 
dos conhecimentos humanos, publicada em 
1746. Eis o objetivo que tentou atingir com 
essa obra: "Nosso objetivo primeiro, que 
nunca devemos perder de vista, C o estudo 
do espirito humano, n5o para descobrir sua 
natureza, mas para conhecer suas operaqoes, 
estudar de que mod0 elas se desenvolvem 
e como devemos executa-las a fim de ad- 
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quirir todo o conhecimento de que somos 
capazes. E preciso remontar a origem de 
nossas idCias, conhecer sua genese e segui- 
las at6 os limites que a natureza lhes imp6s, 
conseguindo assim fixar a extensio e os 
limites de nossos conhecimentos e reformar 
radicalmente a doutrina do intelecto huma- 
no. Tais pesquisas s6 podem ter sucesso se 
conduzidas com base em observaq6esn. E a 
intengio de fundo que estrutura a obra C a 
de reduzir "a um so principio tudo aquilo 
que diz respeito ao intelecto". 

Em 1749, apareceu o Tratado dos 
sistemas. Aqui, desenvolvendo as considera- 
qoes metodologicas do Ensaio, Condillac 
pretende desmascarar "o engano dos sis- 
temas", engano que consiste "na ilusio de 
adquirir conhecimentos verdadeiros graqas 
a eles, ao passo que nossos pensamentos 
derramam-se em torno de palavras que, na 
maior parte dos casos, s io  desprovidas de 
sentido rigoroso". Para Condillac, os bons 
sistemas s i o  aqueles que se fundam em 
fatos bem constatados. E com base em tal 
principio, ele critica os erros de filosofos 
que, como Descartes, Malebranche, Leibniz 
e Spinoza, colocam como alicerce de seus 
sistemas principios abstratos e privados de 
contato com a experiincia sensivel factual. 
Em virtude dessas suas publicaq6es, Con- 
dillac foi nomeado membro da Academia 
de Berlim. Depois de terem sido realizadas 
as primeiras operagoes de catarata e ap6s 
as discussoes realizadas por Berkeley e 
Diderot, por exemplo, sobre a percepqio, 
a visio e a realidade do mundo externo, 
Condillac publicou em 1754 a sua obra 
mais sistemitica: o Tratado das sensagdes, 
no qual retoma a temitica do Ensaio, mas 
estendendo-a e aprofundando-a com aquela 
aguda fineza que o tornou celebre. E exata- 
mente no Tratado que Condillac apresenta 
o famoso exemplo da estatua (do qual 
falaremos adiante), pel0 qual foi acusado 
de plagio em relagio a Diderot e Buffon, 
ao passo que os teologos (como o padre La 
Roche e o abade de Lignac) o acusaram de 
materialismo. Condillac respondeu a Buffon 
no ano seguinte, isto C, em 1755, com o Tra- 
tado dos animais, no qual inseriu, muito a 
proposito, tambCm sua Disserta@o sobre 
a existBncia de Deus, para mostrar que seu 
sistema conduz a religiio natural e justifica 
o recurso a verdade revelada. 

Em 1758, Condillac se transferiu para 
Parma, como preceptor de Fernando de 
Bourbon, filho do duque de Parma e sobri- 

nho de Luis XV. Essa sua permanencia em 
Parma exerceu consideravel influencia sobre 
muitos intelectuais italianos. Ficou em Par- 
ma at6 1767. Foi ai que escreveu (embora 
s6 o tenha publicado em 1775) o seu Curso 
de estudos. 

Voltando a Paris, precisamente em 
1767, foi nomeado membro da Academia 
em 1768. Em 1772, depois de ter recusado 
a ser preceptor dos tres filhos do Delfim, 
retirou-se para o castelo de Flux (no Loire), 
com sua sobrinha, onde revisou suas obras, 
interessando-se tambCm profundamente por 
questoes agricolas e econ6micas. Em 1776 
publicou o trabalho Sobre o comkrcio e o 
govern0 considerados relativamente um ao 
outro. A obra foi duramente criticada pelos 
fisiocratas. A pedido do conde Potocki, que 
pretendia utiliza-la para as escolas polone- 
sas, escreveu uma Ldgica, que foi publicada 
em 1780, ano da morte de Condillac. A 
Lingua dos calculos foi publicada postuma- 
mente, em 1798. 

do conhec imen to  

No Tratado das sensagdes, a sensa@o 
i considerada como o zinico principio que 
determina todos os conhecimentos e, ao 
mesmo tempo, o desenvolvimento das fa- 
culdades humanas. Desse modo, Condillac 
pretende ir alCm de Locke, para encontrar 
uma base mais d i d a  para seu empirismo 
filosofico justamente em diregio sensista. 
Escreve Condillac: "Locke distingue duas 
fontes de nossas idkias: os sentidos e a refle- 
X ~ O .  Seria mais exato admitir uma so, seja 
porque, na origem, a reflex50 se identifica 
com a propria sensaqio, seja porque ela n5o 
C tanto fonte de idiias, mas meio pel0 qual 
elas fluem dos sentidos". Locke "contribuiu 
muito para nos iluminar", mas tambCm 
seu pensamento deve ser corrigido, por um 
lado, e aprofundado, por outro. Com efeito, 
"remontar a sensaqio n50 era [...I ainda 
suficiente. Para descobrir os progressos de 
todos os nossos conhecimentos e faculdades, 
era de extrema importhcia descobrir aquilo 
que devemos a cada sentido, pesquisa que 
ate agora ainda n io  havia sido empreendi- 
da". AlCm disso, era preciso estabelecer e 
demonstrar que "6 [...I das sensaqoes que 
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nasce todo o sistema do homem [...I. 0 jui- 
zo, a reflexiio, as paixoes, todas as opera~oes 
da a h a ,  em suma, nada mais siio do que a 
propria sensa@o transformada de diversos 
modos ". 

E C precisamente nessa verdade que 
se concentra o Tratado das sensa~oes, "a 
unica obra em que o homem foi despojado 
de todos os seus habitos. Estudando o senti- 
mento em sua gtnese, demonstramos como 
se adquire o uso de nossas faculdades". 

Pois bem, vejamos como procede Con- 
dillac na apresentaqiio de sua concepq50. 

a )  Quando temos urna impress50 que 
se exerce sobre os sentidos, entiio estamos 
diante de urna sensa~iio propriamente dita. 

6) Por outro lado, se "o espirito esti 
ocupado mais particularmente pela sensaqiio 
que conserva toda a sua vivacidade", entao 
tal sensaq5o torna-se atengiio. 

C) Quando, porCm, urna "sensaq50, que 
n5o se registra atualmente, se oferece a nos 
como urna sensag50 ja registrada", entiio ela 
se diz memoria: "a memoria, portanto, niio 
C mais do que a sensaqiio transformada". 

d )  Mas, se a atenqiio se fixa em urna 
sensaqiio em ato e em urna sensaqiio registra- 
da na memoria, entiio pode-se instituir entre 
tais sensa~des urna compara@o. Entretanto, 
"niio se pode compara-las sem perceber nelas 
alguma diferenqa ou semelhanqa: perceber 
tais relaqdes significa julgar". Desse modo, 
portanto, "as aq6es do comparar e do julgar 
nada mais siio do que a propria atenqiio: 
assim, a sensaqiio torna-se sucessivamente 
atenqiio, comparaqiio e juizo". 

e) E julgando os varios aspectos das 
nossas sensaqoes, "a atenqiio [...I C como 
urna luz, que se reflete de um corpo para 
outro, a fim de iluminar a ambos, e eu a cha- 
mo de reflexiio. Depois de ter sido atenqiio, 
comparaqiio e juizo, a sensaqiio identifica-se 
agora com a propria reflexso". Portanto, a 
sensa~iio 6 o fundamento do nosso conheci- 
mento. 0 conhecimento C somente sensa~iio 
transformada. 

Entretanto, o que C que, de certa forma, 
n50 permite que a alma naufrague em um 
oceano de sensaqdes indiferentes, cada urna 
das quais vale tanto quanto todas as outras? 
Em suma, o que 6 que produz a atenqiio? 

Condillac responde que "C o prazer ou 
a dor, que, interessando a nossa capacidade 
de sentir, produz a atenq50, da qual emergem 
a memoria e o juizo". Nos confrontamos 
estados presentes e passados para ver se 
estamos melhor ou pior. Nos julgamos o 

desfrutamento de um bem que nos C neces- 
sirio. A memoria, a atenqiio, a reflex50 e a 
imaginaqiio G o  guiadas pelo prazer e pela 
dor: "o desejo nada mais e [. . .] do que a aq5o 
das proprias faculdades que se atribuem 
ao intelecto, a qual, voltando-se para um 
objeto em virtude da inquietude causada 
por sua privaqiio, para ele direciona tam- 
bCm a aqiio das faculdades do corpo. E do 
desejo nascem as paixdes, o amor, o odio, a 
esperanqa, o temor e a vontade. E tudo isso, 
mais urna vez, nada mais C do que sensaqiio 
transformada". 

Assim, prazer e dor siio "o unico 
principio do desenvolvimento de nossas fa- 
culdades" e "0s conhecimentos e as nossas 
paix6es siio efeitos do prazer e da dor que 
acompanham as impressdes dos sentidos. 
Quanto mais se refletir, mais nos persuadi- 
remos de que essa C a unica fonte de nossa 
inteligtncia e de nossos instrumentos [...I". 

m 

3 "hna  estbt~a interiormente 

organizada como ribs" 
e a COMS~PM@O 

das f ~ n ~ ~ e s  humanas 

Para tornar clara a idCia de que todos 
os conhecimentos derivam das sensaqdes e 
de que todas as faculdades da alma devem 
seu desenvolvimento i s  sensaqdes, Con- 
dillac imagina "uma estatua interiormente 
organizada como nos e animada por um 
espirito, privado no entanto de toda espCcie 
de idCias". 

AlCm disso, supde que a superficie da 
estatua seja de marmore, de modo a n5o 
permitir "o uso de nenhum sentido", e se 
reserva "a liberdade de fecha-10s [os senti- 
dos] arbitrariamente Bs diversas impressdes 
as quais s5o suscetiveis". 

Ele comeqa dando B estatua o sentido 
do olfato e fazendo-a sentir o perfume de 
urna rosa. Logo se gera a aten~iio na estatua: 
"ao primeiro odor, a capacidade de sentir de 
nossa estatua est5 inteiramente voltada para 
a impress50 que se produz no seu orgiio"; 
ent50, a estatua "comeqa a gozar e sofrer, 
pois, se a capacidade de sentir esta toda 
voltada para um odor agradiivel, C prazer, 
mas, se esta toda voltada para um odor 
desagradavel, C dor " . 
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Mas niio nasce apenas a aten@o; surge 
tambCm a memoria, ja que "o odor que [a 
estatua] sente niio se Ihe escapa inteiramente 
quando o corpo odorifero deixa de agir 
sobre seu orgiio". 

A estatua, depois, sentira outros chei- 
ros e os comparara, formando juizos, alkm 
de poder tambCm imaginar. 

Assim, eis que, com o uso de um s6 
sentido (e de urn sentido que "entre todos 
os sentidos e aquele que parece menos 
contribuir para os conhecimentos do espi- 
rito humano"), a estatua "contraiu muitos 
habitos". 

E. atravks da analise de um so sentido. 
~ondi l l ac  pensa ter demonstrado que ''a 
sensaqiio envolve todas as faculdades da 
alma"; em outras palavras, as operagties do 
intelecto e da vontade (o juizo, a reflexiio, 
os desejos, as paixties etc.) siio apenas sen- 
saqties que se transformam. 

Depois da analise do olfato, Condillac 
desenvolve consideraqties analogas para a 
audiqiio, o paladar e a visiio, e observa que, 
com as sensaqties percebidas atravCs desses 
sentidos, a estitua "aumenta o numero de 
modos de ser", que "a cadeia de suas idiias 
torna-se mais extensa e variada" e aue seus 
desejos e gozos se multiplicam. 

Entretanto, embora os sentidos do 
olfato, do paladar, da audiqiio e da visiio 
aumentem as idCias e potencializem a vida 
da estatua, esta ainda niio tem a idiia de 
uma realidade externa diversa das sensagties 
que percebe. E essa ideia, a idCia do mundo 
externo. lhe vem do tato. 

colndillac,atribui particular impor- 
tiincia ao tato. E ao tat0 que se deve aquele 
sentimento da also reciproca das partes do 
corpo, sentimento que Condillac chama de 
sentimento fundamental. Quando a estitua 
estende suas miios sobre um corpo estra- 
nho, essa sensaqiio permite-lhe descobrir 
o mundo externo, ao qua! pode atribuir a 
causa de nossas sensaqties. E desse mod0 que 
Condillac resolve a auestiio da obietividade 
dos nossos conhecimentos. 

Todavia, mesmo desse modo, ainda 
nem todos os problemas estiio resolvidos, 
como C o caso da existcncia ou niio de quali- 
dades secundarias na realidade. Com efeito. 
a estatua se perguntara: "Existem realmente 
nos objetos os sons, sabores, odores e co- 
res?" Entretanto, na opiniiio de Condillac, 
"a estiitua niio tern necessidade de certeza 
maior do que a que ja tem: a aparencia 
das qualidades sensiveis basta para fazer- 

lhe nascer desejos, para ilumini-la em sua 
conduta e para formar a sua felicidade ou 
infelicidade, ao passo que, por outro lado, a 
dependincia em que se encontra em relaqiio 
aos objetos, aos quais deve forgosamente 
referir suas sensaqties, niio lhe permite duvi- 
dar que niio existem outros seres fora de si. 
Mas qua1 t a natureza desses pensamentos? 
Ela o ignora, e nos sabemos tanto quanto 
ela: tudo aquilo que sabemos C que nos os 
chamamos coisas ". 

Ih\ ciihcia como lingMa 
bem feita 

Tal concepqiio do conhecimento, se- 
gundo Condillac, niio se choca com sua 
visiio espiritualista mais geral do homem, 
da vida e do mundo. No fundo, dentro da 
estatua ha uma alma, pois a estatua k "in- 
teriormente organizada como nos". A alma 
existe e i distinta do corpo. E, na opiniiio 
de Condillac, pode-se provar tambtm que 
o espirito C imortal e que Deus existe. Por- 
tanto, embora niio contririo i concepqiio 
espiritualista da vida, Condillac, sempre 
com base em seus pressupostos gnosiolo- 
gicos, C contrario aos sistemas metafisicos. 
No Tratado dos sistemas, ele distingue trfs 
espicies de sistemas: aqueles que se baseiam 
em principios que nada mais siio do que 
maximas muito gerais e abstratas; aqueles 
que adotam por principios hipoteses tam- 
bim abstratas, concebidas para dar conta 
de fatos niio explicaveis de outro modo; por 
fim, aqueles que mergulham suas raizes em 
fatos bem estabelecidos. Foi sobre principios 
abstratos e generalissimos, sem contato com 
a realidade, que foram construidas niio so- 
mente as metafisicas antigas, mas tambkm 
a de Descartes, Malebranche, Spinoza e 
Leibniz. Condillac exerce uma aguda critica 
em relaqiio a tais sistemas, persuadido de 
que "0s principios abstratos sZo inuteis e 
perigosos". E o problema C que "a educa- 
$50 habituou tiio tenazmente os homens a 
se contentarem com noq6es vagas, que siio 
poucos aqueles que se mostram capazes de 
resolver abandonar inteiramente o uso de 
tais principios [...I. Assim, os tristes efeitos 
de tal metodo tornam-se freqiientemente 
irremediaveis" . 

A critica aos sistemas metafisicos, por- 
tanto, se reduz a critica daquelas noqties 
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vagas e abstratas que carregam a mascara 
do conhecimento. Diz Condillac: "Foram os 
filosofos que levaram as coisas a tal ponto 
de desordem. Eles falaram tanto mais im- 
propriamente quanto mais quiseram falar 
de tudo [...I. Sutis, originais, visionaries, 
ininteligiveis, freqiientemente assumiam 
um ar de quem teme n io  estar sendo bas- 
tante obscuro e de quem quer cobrir com 
um vtu seus conhecimentos verdadeiros ou 
tidos como tais. Assim, ao longo de muitos 
siculos, a lingua da filosofia nada mais 
foi do que um jargio". E estabeleceu-se a 
"deploravel" maxima segundo a qual niio 
se devem pSr em discuss20 os principios. 
Desse modo, niio se devendo discutir os 
principios e sendo eles vagos, incontrolados 
e incontrolaveis, niio ha err0 no qual niio 
se possa deslizar. 

Com os sistemas metafisicos abstratos 
nada mais se faz do que "acumular erros 
sem numero, enquanto o espirito deve se 
contentar com noq6es vagas e palavras sem 
sentido", ao passo que, com aquela filosofia 
que est6 atenta a analisar as noqdes abstratas 
para reconduzi-las a sensaqdes simples, e 
que esta preocupada com os corretos meca- 
nismos que estabelecem as relaqdes entre as 
idCias, "se adquire um numero mais limitado 
de conhecimentos, mas se evita o erro, o 
espirito se torna reto e sempre elabora idiias 
rigorosasn. 

E esse C o caminho da citncia: com 
efeito, "uma cicncia bem conduzida nada 
mais 6 do que uma lingua bem feita". 

Resumindo o Tratado das sensa~6es, 
Condillac escreveu: "E das sensaqijes, por- 
tanto, que nasce todo o sistema do homem: 
sistema completo, cujas partes estiio todas 
ligadas e se sustentam reciprocamente." Se 
as sensaqdes fossem limitadas a necessidade 
de se nutrir, entiio as capacidades do homem 
se entorpeceriam e se repetiria "a situaqiio 
de um menino de cerca de dez anos, que 
vivia entre os ursos e que foi encontrado em 
1694, nas florestas que dividem a Lituinia 
da Russia. N i o  apresentava nenhum sinal 
de raziio, caminhava sobre os pts e as miios, 
niio tinha nenhuma linguagem e emitia sons 
que n io  se assemelhavam em nada aos de 
um homem. Passou-se muito tempo antes 
que conseguisse proferir algumas palavras 

e, quando o fez, ft-lo de mod0 muito bar- 
baro". 

E preciso, portanto, educar os senti- 
dos do homem, fornecendo-lhes a mesma 
experitncia que a humanidade ja realizou 
em sua longa caminhada. Desse modo, a 
mente chegara A cihcia e as artes, porque 
esse C o ponto de chegada de toda a historia 
humana. Ao tCrmino dessa obra educativa, 
o homem deveri tirar a mesma conclusiio 
que a estatua de que se fala no Tratado das 
sensap5es: "Agora tom0 precauq6es que 
creio necessarias para a minha felicidade, 
agora convido os objetos a contribuir para 
isso e parece-me estar circundada somente 
de seres amigos e inimigos. Instruida pela 
experihcia, examino e decido antes de 
agir [...I. Comporto-me com base em mi- 
nhas convicqdes, sou livre e faqo melhor 
uso de minha liberdade, visto que adquiri 
mais conhecimento [. . .]; pouco me importa 
saber com certeza se essas coisas [que me 
circundam] existem ou niio existem. Tenho 
sensaqijes agradaveis ou desagradaveis, que 
me atingem como se expressassem as pro- 
prias qualidades dos objetos aos quais sou 
levada a atribui-las. E isso basta para cuidar 
de minha conservaqiio". 
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0 materialismo e a concepgao segundo a qua1 a atividade mental (ou alma 
ou espirito) depende de mod0 causal da materia. Ora, com os iluministas La Met- 
trie, Helvetius e dlHolbach, o materialismo se apresenta como uma teoria que 
pretende ser verdadeira; deste modo, a res cogitans de Descartes 
e reduzida a res extensa. o materialismo 

A obra mais famosa de Julien Offroy de La Mettrie (1709- iluminista 

1751) e 0 homem-maquina (1748), em que o homem e apresen- 
tad0 como maquina tao complexa que e impossivel dela fazer em poucas palavras 
uma ideia clara, e conseqijentemente defini-la; apenas a posteriori e possivel 
alcanqar o maior grau de probabilidade possivel sobre a questao, e os fatos empi- 
ricos demonstram que os estados da alma Go sempre correlatives 
aos estados do corpo, a tal ponto que nao e possivel distinguir a 0 homem 
alma do corpo. A "alma", portanto, nao e mais que uma palavra pumamdquina: 
vazia a qua1 nao corresponde nenhuma ideia: o homem e uma La Metvie 

maquina, e em todo o universo nao existe mais que uma unica '9 ' 
substdncia diversamente modificada. 

Segundo Claude-Adrien Helvetius (1715-1771), a sensa@o e o fundamento 
de toda a vida mental, enquanto o interesse e o principio da vida moral e social. 
As ideias sao infinitas, e o criterio de escolha de seu valor e um 
criterio pragmatico: tanto no campo etico como no especulativo, A sensa@o 
com efeito, e o interesse pessoal que determina o juizo dos indivi- f ~ ~ d m ~ n t a  

duos, e o interesse geral que determina o das nagdes. Asabedoria ~~~O?t~'ntat 
consiste em unir o interesse privado com a virtude publica. 

Em seu Sistema da natureza (1770), Paul Heinrich Dietrich - 9 2  

dlHolbach (1723-1789) afirma que o homem e obra da natureza, 
esta sujeito as suas leis e nao pode delas se libertar, nem mesmo com o pensamento. 
A distinqao entre homem fisico e homem espiritual e, portanto, desviante, por- 
que o homem e um ser puramente fisico que, para todas as suas exigencias, deve 
sempre recorrer a fisica e a experiencia; e isso vale tambem para 
a religiao, a moral, a politica. Nao tem sentido falar da liberdade ohomem 

do homem: todo homem, e toda sociedade, tende naturalmente a Obra 

felicidade, e as leis civis, as quais os homens se submetem em vista $$:?: 
de sua propria felicidade, nao sao mais que leis naturais aplicadas _ 
as circunstdncias e as opinides de uma sociedade particular. 

Se em Diderot, em ultima analise, o ma- 
terialism~ ainda i um programa de pesquisa, 
com La Mettrie, Helvitius e d'Holbach ele 
se apresenta como uma teoria que preten- 
de ser verdadeira, posto que i fortemente 
corroborada pelos resultados das cisncias, 
particularmente pelos resultados da medici- 
na. Desse modo, a res cogitans de Descartes 
perde sua autonomia, sendo reduzida a 

res extensa, com a conseqiihcia de que o 
mecanicismo de Descartes se transforma 
em materialismo metafisico. Julien Offroy 
de La Mettrie (ou Lamettrie) nasceu em 
Saint-Malo, em 1709. Estudou em Caen e 
depois em Paris, laureando-se em medicina. 
Posteriormente, foi para a Holanda, onde, 
em Leiden, foi aluno, entre 1733 e 1734, 
do  cilebre midico Hermann Boerhaave 
(1668-1738), que era conhecido como ateu 
e spinozista, tendo afirmado que os pro- 
cessos vitais S ~ O  redutiveis e expressaveis 
em termos quimicos. Em 1745 La Mettrie 
publicou a Historia natural da a h a .  No 
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Discurso preliminar dessa obra, La Mettrie 
afirma que "escrever como filosofo significa 
(. . .) ensinar o materialismo!". 

Em 1746, La Mettrie foi expulso da 
Franga, refugiando-se na Holanda. Mas 
tambCm aqui as coisas foram de ma1 a pior: 
em 1748, publicou em Leiden sua obra 
mais celebre, 0 homem-maquina; mas, por 
ordem do magistrado, a obra foi queimada 
pel0 carrasco. 

Expulso da Holanda, encontrou asilo 
junto com Frederico I1 da Prussia, que lhe 
concedeu urna pensiio, alCm de admiti-lo na 
Academia de Ciencias de Berlim. Ao period0 
berlinense remontam as seguintes obras: 0 
homem-planta (1748); 0 anti-Stneca ou 
discurso sobre a felicidade (1750); Refle- 
x6es filosoficas sobre a origem dos animais 
(1750); A arte degozar (1751); Vtnus fisica 
ou ensaio sobre a origem da alma humana 
(1751). La Mettrie morreu em 1751. 

Em sua obra mais famosa, 0 homem- 
maquina, La Mettrie escreve: "0 homem C 
urna maquina t5o complexa que C impossivel 
ter dela urna idCia clara B primeira vista e, 
conseqiientemente, poder defini-la. Por isso, 

Julien Offroy de La Mettrie ( 1  709-1 7.51) 
d o U U ~ O Y  da ohru 0 homem-rnaquina (1 748), 
em que o homein e apresentado 
como maquina tZo compkxa 
clue d itnpossiuel em breve tempo 
ter delu umu id& clara e definidu. 
Gr~zl~uru de Aquiles Ouvr;, 
de um  original de C. E Schmidt. 

todas as pesquisas realizadas pelos maiores 
filosofos a priori, isto C, procurando se servir, 
por assim dizer, das asas do engenho, foram 
vis. Desse modo, somente a posteriori, isto 
6, procurando destrinchar e descobrir a alma 
atravCs dos org5os do corpo, C possivel, ja 
n5o digo descobrir B evidencia a natureza 
mesma do homem, mas alcangar o maior 
grau de probabilidade possivel sobre o 
assunto". Dai decorre logo que precisamos 
nos armar "com o bast50 da experiincia" 
e deixar de lado "o V ~ O  palavrorio dos 
filosofos" . 

0 s  fatos empiricos demonstram que os 
estados da alma s3o sempre correlativos aos 
estados do corpo, a ponto que niio C pos- 
sivel distinguir a alma do corpo. Portanto, 
escreve La Mettrie, "a alma nada mais C 
[...I do que urna palavra vazia, a qual n i o  
corresponde nenhuma idCia e da qual um 
homem razoavel niio deve se servir seniio 
para designar a parte pensante em n6s. Uma 
vez admitido o principio minimo de movi- 
mento, os corpos animados tern tudo o que 
lhes C precis0 para se mover, sentir, pensar, se 
arrepender e, em suma, se comportar, tanto 
na vida fisica como na vida moral, que dela 
depende [. . .)I". 

A conclusiio de La Mettrie, portanto, 
C de que "o homem C urna miquina" e que 
"em todo o universo so existe urna unica 
substincia, diversamente modificada". Com 
isso, diz La Mettrie, "n5o i que eu esteja 
pondo em duvida a existencia de um ser su- 
premo; ao contrario, acredito que exista um 
alto grau de probabilidade em seu favor". 
Mas, de qualquer forma, a existhcia de 
Deus "n5o demonstra a necessidade de um 
determinado culto em preferencia a outro, 
pois se trata de verdade te6rica que niio 
encontra muito uso na pritica [...I". 

2 HeIvktius: 

a s e n s a @ o  

c o m o  principio 

d a  intelig&ncia, 

e o in te res se  

c o m o  principio d a  moral  

Se o sensista Condillac C decididamen- 
te espiritualista, o sensista Claude-Adrien 
HelvCtius (1715-1771) t decididamente 
materialista. 
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Nascido em Paris de familia origina- 
ria do Palatinado, Helvitius estudou com 
os jesuitas e, antes ainda de freqiientar a 
universidade, j i  havia lido o Ensaio de 
Locke, ficando profundamente influenciado 
por ele. 

Encerrando seus estudos juridicos, 
trabalhou como contratador geral de fi- 
nanqas. 

Em 1737, publicou o seu primeiro es- 
crito, intitulado Epistola sobre o amor a o  
estudo, que depois, juntamente com outros 
ensaios, passou a constituir A felicidade, 
obra publicada postumamente, em 1772, 
em Londres. Tambem postumamente (ainda 
em Londres, 1772), saiu o escrito Sobre o 
homem,  suas faculdades intelectuais e sua 
educa@o, onde defende aquilo que pode 
ser chamado de onipothcia da instruqso. 
Contudo, a obra ctlebre de Helvktius 6 Sobre 
o espirito, que, saida em 1758, provocou a 
onda de protestos que conseguiu interrom- 
per o trabalho da Enciclopkdia. 

Mas quais s5o as teses propostas e de- 
fendidas por Helvetius em Sobre o espirito? 
Antes de mais nada, ele procura descobrir 
o que i a intelighcia, afirmando que, para 
tanto, "6 precis0 conhecer quais S ~ O  as cau- 
sas produtoras das nossas idtias". Pois bem, 
sua opiniiio i de que "a sensibilidade fisica e 
a memoria ou, para falar mais exatamente, 
unicamente a sensibilidade produz todas as 
nossas idtias". . A sensa@o, portanto, t o fundamento 
de toda a vida mental. E, por outro lado, 
o interesse i o principio da vida moral e 
social. Escreve Helvttius: "Sustento que 
a inteligtncia nada mais 6 que o conjunto 
mais ou menos numeroso, niio so de idiias 
novas, mas tambim de idiias interessantes 
para o publico, e que a reputaqao de um 
homem inteligente n5o depende tanto do 
numero e da fineza das idtias, mas muito 
mais de sua feliz escolha". Se uma idiia n5o 
6 util, nem agradivel, nem instrutiva para o 
publico, entiio nao se tem nenhum interesse 
em aprecia-la; portanto, "o interesse preside 
todos os nossos juizos". E, de resto, "em que 
outra balanqa [. . . J poder-se-ia pesar o valor 
de nossas idiias?" As idiias s5o infinitas e, 
segundo Helvttius, o critirio de escolha do 
seu valor i um critirio pragmatico: "Com 
efeito, seria algo bastante notivel descobrir 
que o interesse geral estabeleceu o valor das 
diversas agdes dos homens, que foi ele quem 
lhes deu o nome de virtuosas, viciosas ou 
permitidas, enquanto eram uteis, nocivas ou 

Conforme Claude-Adrien Helve'tius (1 71.T-1771), 
a sensu@o i o fundamento de todu a vidu mental, 
enquanto o interesse 6 o principio 
da vida moral e social. 
Aqui e' reproduzida uma gravura an6nitna 
da coleyao Spada, Milao. 

indiferentes ao publico, e que esse interesse 
foi a unica medida de aprego ou desprezo 
em relaciio 2s nossas idiias". 

Com base em tais pressupostos, Hel- 
vktius agrupa as idtias, como tambim as 
agdes, em trSs classes diferentes: 

a )  ideias uteis: "entendo por essa pa- 
lavra toda idiia capaz de nos instruir ou 
divertir"; 

b )  ideias nocivas: "s5o aquelas que pro- 
duzem em nos uma impress50 contriria"; 

c )  idLias indiferentes: "entendo por isso 
todas aquelas idiias que, pouco agradaveis 
em si mesmas ou tendo-se tornado muito 
habituais, quase nunca produzem alguma 
impress50 em nos". 

E "em cada tempo e em cada lugar, 
tanto no campo ttico como no especulativo, 
i o interesse pessoal que determina o juizo 
dos individuos. e o interesse tzeral determina " 
o das nagdes: em suma, I.. .] tanto por parte 



254 Quarto parte - O Jl~tminismo c 5 c ~  de~envoIvimen+o 

do publico como por parte dos individuos, 
i o amor ou o reconhecimento que elogia, o 
odio ou a vinganqa que despreza". 

Paul Heinrich Dietrich, bar50 de Hol- 
bach, nasceu em Heidesheim, no Palatinado, 
em 1723. Herdeiro de enormes riquezas, 
logo se estabeleceu em Paris, onde realizou 
seus estudos e onde passou sua vida. Muito 
bem informado sobre as citncias naturais e 
a tecnologia, colaborou com a Encic1ope'- 
dia em verbetes relacionados com a fisica, 
a quimica, a metalurgia e a mineralogia. 
Amigo dos philosophes, recebia-os em sua 
casa para jantar duas vezes por semana, i s  
quintas-feiras e aos domingos. No centro 
dessas conversas, sem duvida, encontrava-se 
Diderot. At6 1753 Rousseau tambCm partici- 
pou desses encontros, que eram frequentados 
por Lagrange (preceptor na casa d'Holbach), 
Morellet, La Condamine, HelvCtius, F. M. 
Grimm, o escritor G.-T. Raynal(1713-1796), 
o economista F. Galiani (1728-1787), e ou- 
tros. Todos os estrangeiros ilustres que pas- 
savam por Paris eram convidados ao palacio 
de d'Holbach. D'Holbach morreu em 1789. 
Entre seus escritos, os mais notaveis Go: 0 
sistema da natureza (1770), A politica natu- 
ral (1773), 0 sistema social (1773), A moral 
universal (1 776). Escritos tipicamente anti- 
religiosos siio: Sobre a crueldade religiosa 
(1766); A impostura sacerdotal (1767); 0 s  
padres desmascarados ou as iniqiiidades do 
clero cristiio (1768); Exame critico da uida 
e das obras de siio Paulo (1770); Historia 
critica de Jesus Cristo (1770); 0 bom senso 
ou ide'ias naturais opostas as ide'ias sobrena- 
turais (1772). (Nem todas as obras menores 
parecem ser autgnticas.) 

0 homem C formado pela natureza e 
por ela circunscrito em todos os sentidos, e 
afora a natureza nada existe. 

A distinqiio entre homem fisico e ho- 
mem espiritual t desviadora. E isso pela 

raziio de que "o homem C o puramente fisi- 
co; o ser espiritual nada mais t do que esse 
mesmo ser fisico considerado de um ponto 
de vista particular, isto 6, relativamente a 
algum de seus modos de agir, devidos a sua 
organizaqio particular". 

Em suma, "o homem fisico C o homem 
agente sob o impulso de causas cognosciveis 
atravts dos sentidos: o homem esoiritual i o 
homem agente por causas fisicas que nossos 
preconceitos nos impedem de conhecer". 
Conseqiientemente, "por todas as suas exi- 
gtncias", o homem deve sempre recorrer 
"a fisica e 2 experihcia". E isso vale tam; 
bCm para a religiiio, a moral e a politica. E 
atravCs da experitncia que ele deve e pode 
comoreender essas coisas. 

homem, portanto, esta todo dentro 
da natureza. E, "na natureza, s6 podem 
existir causas e efeitos naturais". Conse- 
quentemente, nio  tem sentido falar de uma 
alma separada do corpo. E n io  tem sentido 
falar da liberdade do homem. 

Todo homem tende oor natureza i fe- 
licidade e "todas as sociedades se propiiem 
o mesmo objetivo; com efeito, 6 para ser 
feliz que o homem vive em sociedade". A 
sociedade nada mais 6 do que "um conjunto 
de individuos, reunidos por suas necessi- 
dades, com o objetivo de colaborar para a 
conservaciio e a felicidade comuns". Essa C 
a raziio pela qua1 todo cidadiio, tendo em 
vista sua propria felicidade, "se obriga a 
submeter-se e a depender daqueles que a so- 
ciedade tornou depositirios de seus direitos 
e intCrpretes de suas vontades". 

Nesse sentido, as leis naturais, que 
nenhuma sociedade pode revogar ou sus- 
pender, siio precisamente as leis "fundadas 
na natureza de urn ser que sente, busca o 
bem e foge do mal, pensa, raciocina e deseja 
incessantemente a felicidade". 

As leis ciuis, portanto, nada mais s io  
do que "as leis naturais aplicadas as neces- 
sidades, i s  circunstiincias e as opiniiies de 
uma sociedade particular ou de uma naqiio. 
Tais leis niio oodem contradizer as leis da 
natureza, porque em cada pais o homem C 
sempre o mesmo e tem os mesmos desejos, 
podendo mudar apenas os meios para sa- 
cia-10s" . 
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VI. Voltaire 

Franqois-Marie Arouet (1694-1 778), conhecido pelo pseud6- Traces 
nimo de Voltaire, com sua prosa sarcastica, cortante e elegante, bjogrgfjcos 
com sua paixso pela justiqa e seu ilimitado amor pela tolerdncia, + g 1 
com seu riso e suas furias, e o emblema da cultura iluminista. 

Para Voltaire nao ha duvida de que Deus exista e que seja o grande enge- 
nheiro ou maquinista que idealizou, criou e regulou o sistema do mundo. Ora, Deus 
criou a ordem do universo fisico, mas a historia (e o ma1 que nela se desdobra) e 
assunto dos homens. Este e o nucleo doutrinal do deismo: o deista e alguem que 
sabe que Deus existe, masque ignora como Deus pune, favorece e perdoa. A religiao 
nao consiste nem nas doutrinas de uma metafisica ininteligivel, 
nem em vaos aparatos culturais, e sim na adoraqao e na justiqa, Nucleo 
em fazer o bem e em estar submissos a Deus. doutrinal 

Em nome do deismo, portanto, Voltaire e contrario seja ao do d e h o  

ateismo, considerado como um monstro bastante perigoso, seja ' 9 
ao providencialismo teista, uma vez que os eventos humanos nao 
dependem de mod0 algum da ProvidGncia, mas do cruzamento dos acontecimentos 
e das aqdes dos homens. Para o deista, a exist6ncia de Deus na"o e um artigo de fe, 
e sim um resultado da razao, enquanto a fe e apenas superstiqao, e e supersti@o 
tudo aquilo que vai alem da adoragso de um Ser supremo e da submissao as suas 
ordens eternas; por isso as religides positivas, com suas crenqas, seus ritos e liturgias, 
sao quase completamente amontoados de superstiqdes. 

0 s  horrores da maldade humana e as penas das catastrofes naturais sao 
fatos nus e crus que se chocam com forqa decisiva contra o otimismo dos filosofos, 
em particular contra a ideia leibniziana do "melhor dos mundos possiveis". Ora, 
e sobretudo com o romance Cindido ou o otimismo (1759) que 
Voltaire procura estraqalhar a filosofia otimista que querjustificar Contra 
tudo, proibindo-se, assim, de compreender as coisas. A soluq%o de 0 otjmismo 
Voltaire e que "e precis0 trabalhar sem discutir e cultivar nosso dos fildsOfos 
jardim": nosso mundo n3o e o pior dos mundos possiveis, mas j S 3  

tambem nao e o melhor, e, uma vez que esta cheio de proble- 
mas, a tarefa de cada um de nos e a de nao evitar nossos problemas, aceitando 
os limites humanos, a fim de que este mundo possa gradualmente melhorar ou, 
ao menos, n%o piorar. 

Voltaire combateu a vida inteira a grande batalha pela tolerincia, que en- 
contra seu fundamento teorico no fato de que os homens nao podem saber nada, 
apenas com suas forqas, dos segredos do criador. A razao da tolerincia reciproca 
esta no fato de que nosso conhecimento e limitado e que estamos todos sujeitos 
ao erro; a intolerincia, ao contrario, se cruza com a tirania e, por 
exemplo em materia religiosa, e fonte de choques terriveis entre A grande 

as diversas religides e entre as seitas de uma mesma religiao. A ~ '~~~ , "c"  
tolerincia e o unico remedio para a discordia, que constitui a 

j S 4  grande peste do g@nero humano. 

1 "ida e a obva de Voltai p e  ultimo dos cinco filhos de urn rico notiirio, em 
1694. Depois de ter sido educado na casa do 
abade de Chiteneuf, seu padrinho, em 1704 

Fran~ois-Marie Arouet (conhecido sob tornou-se aluno do colCgio Louis-le-Grand, 
o pseud6nimo de Voltaire) nasceu em Paris, mantido pelos jesuitas. Ai, deu provas de 
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vivaz precocidade. Todavia, tendo recebido 
urna heranqa, deixou o coligio e passou a 
freqiientar o circulo dos jovens "livres-pen- 
sadores" e iniciou seus estudos de direito. 

Em 1713, como secretario, acompa- 
nhou A Holanda o marques de Chsteneuf 
(irmiio de seu padrinho), embaixador da 
Franqa. Entretanto, urna aventura amorosa 
com urna jovem protestante fez com que 
a familia, alarmada, chamasse Voltaire de 
volta a Paris. 

Voltando, fez circular duas compo- 
siqoes irreverentes em relagso ao regente, 
sendo obrigado a um breve exilio em Sully- 
sur-Loire. Retornando a Paris, foi preso, 
ficando encarcerado na Bastilha por onze 
meses (de maio de 1717 a abril de 1718). 
Em novembro de 1718, foi encenada a sua 
tragCdia Oedipe, que alcanqou enorme su- 
cesso. Em 1723 publicou o poema ipico La 
ligue, escrito em honra de Henrique IV. Mais 
tarde, em 1728, esse poema foi republicado 
sob o titulo de Henriade. Nesse meio tempo, 
em 1726, um nobre, o cavaleiro de Rohan, 
ofendido pel0 sarcasm0 de Voltaire, fez com 
que seus servos o bastonassem brutalmen- 
te. Voltaire desafiou o cavaleiro de Rohan 
para um duelo. Mas este, como resposta, 
conseguiu mandar encarceri-lo de novo na 
Bastilha. 

Saindo da prisiio, partiu em exilio para 
a Inglaterra, onde permaneceu por tr&s anos 
e onde publicou a Henriade. Na Inglaterra, 
foi introduzido nos circulos da alta cultura 
inglesa pelo lorde Bolingbroke. Entrou em 
contato com Berkeley, Swift, Pope e outros 
doutos ingleses. Estudou as instituiqdes po- 
liticas inglesas e aprofundou o pensamento 
de Locke e de Newton. 

0 grande resultado de sua estadia 
inglesa sso as Cartas filosoficas sobre os 
ingleses, publicadas pela primeira vez em in- 
gl& em 1733, e depois em franc&, em 1734 
(mas impressas na Holanda e distribuidas 
clandestinamente na Franqa). Nessas Cartas, 
Voltaire contrapde as liberdades inglesas ao 
absolutismo politico franc&, expde os prin- 
cipios da filosofia empirista de Bacon, Locke 
e Newton e contrapde a citncia de Newton 
a de Descartes. Voltaire n5o nega os mCritos 
matematicos de Descartes, mas sustenta que 
ele "fez uma filosofia como se faz um bom 
romance: tudo parecia verossimil e nada 
era verdadeiro". Diz Voltaire que Descartes 
"se enganou; entretanto, seguiu um mCtodo 
rigoroso e conseqiiente, destruiu as absurdas 
quimeras com as quais a juventude vinha 

sendo alimentada ha dois mil anos, e ensinou 
os homens de seu tempo a raciocinar, alias, 
a usarem contra ele mesmo das armas que 
ele pr6prio lhes havia fornecido. No  fim 
das contas, se niio nos pagou com uma boa 
moeda, j4 foi muito ele nos ter posto em 
guarda contra a falsa". Quem pagou com 
boa moeda foi Newton: a filosofia de Des- 
cartes C "um esboqo", a de Newton "uma 
obra-prima" . 

Voltaire retornou ?i Franqa em 1729. 
E, em 15 de marqo de 1730, morreu a atriz 
Adrienne Lecouvreur, a cujos restos mor- 
tais foi negado o sepultamento em terra 
consagrada, visto que se tratava de atriz. E 
Voltaire escreve entiio La mort de Mademoi- 
selle Lecouvreur, onde evidencia a grande 
diferenqa dessa atitude em relaqiio ao sepul- 
tamento que os ingleses deram a atriz Anne 
Oldfield, em Westminster. A tragkdia Brutus 
C de 1730, ao passo que a Histoire de Char- 
les XI1 C de 173 1. Em 1732, Voltaire conhe- 
ceu sucesso triunfal com a tragCdia Zaire. 
Em 1734, como jii  dissemos, s5o publica- 
das as Cartas filosoficas sobre os ingleses. 

0 Parlamento as condenou e o livro 
foi queimado no patio da Curia Parlamen- 
tar. Voltaire fugiu de Paris, indo encontrar 
refugio no castelo de Cirey, com a sua ami- 
ga e admiradora, a marquesa de Chitelet. 
E assim teve inicio urna uniiio destinada a 
durar cerca de quinze anos. E precisamente 
em Cirey se constitui um sodalicio, do qua1 
participam intelectuais como Maupertuis, 
Algarotti e Bernouilli. 

Para Voltaire, o periodo de Cirey C 
urna Cpoca feliz e fecunda. Ai ele escreve 
La mor t  de Ce'sar (1735), Alzire (1736), 
os ~ le 'men t s  de la philosophie de Newton 
(1 737), a Me'taphysique de Newton (1 740) 
e mais duas tragkdias: Mahomet (1741) e 
Me'rope (1745). 

Reconciliado com a Corte, apoiado 
na simpatia de madame Pompadour, Vol- 
taire foi nomeado historiografo da Franqa 
pelo rei, e em 15 de abril de 1746 foi eleito 
membro da Academia. 0 s  relatos filosoficos 
Babuc, Memnon e Zadig s5o publicados, 
respectivamente, em 1746, 1747 e 1748. 

Em 1749 Voltaire partiu para Berlim, 
onde Frederico I1 da Prussia lhe havia ofe- 
recido um posto de camareiro. Recebido 
com grandes honras, Voltaire terminou, 
depois de tres anos, o periodo prussiano 
com urna pris5o. A esse periodo remonta a 
primeira ediqso de Le siecle de Louis XIV 
(1751). Em 1755, adquiriu a chicara "Les 
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D i k e s " ,  nas proximidades de Genebra, 
onde soube do terrivel terremoto de Lisboa 
e, em 1756, publicou o Poeme du de'sastre 
de Lisbonne. 

Nesse meio tempo, colaborou com a 
Enciclope'dia. Publicou tambim, em sete 
volumes, o seu Essai sur l'histoire ge'ne'rale 
et  sur les moeurs et l'esprit des nations, 
obra conhecida como Essai sur les moeurs. 

0 Poema sobre o desastre de Lisboa 
antecipou o tema que Voltaire retoma em 
Candide ou l'optimisme, publicado em 
1759. Em 1762, foi condenado injustamen- 
te o comerciante protestante Jean Calas, 
acusado, juntamente com sua familia, de 
ter assassinado um filho que pretenderia se 
converter ao  catolicismo. Voltaire escreveu 
entiio o Traite sur la tole'rance, no qual, 
como veremos melhor em breve, denuncia 
impiedosamente e com nobre paixiio hu- 
mana os erros judiciarios, o fanatismo, o 
dogmatismo e a intolerincia religiosa. Nesse 
entretempo, em 1758, havia adquirido urna 
propriedade em Ferney, onde iria se estabele- 
cer definitivamente em 1760 .0  Dictionnaire 
philosophique C de 1764; a Philosophie 
de l'histoire, publicada na Holanda, e de 
1765; de 1766 siio Le philosophe ignorant 
e o Commentaire sur le livre des de'lits et 
des peines de Beccaria (cujo ensaio havia 
aparecido dois anos antes, em 1764). 

Embora ja estivesse em idade avanga- 
da, a atividade de Voltaire nao cessou. Em 
1767 aparecem as Questions de Zapola, o 
Examen important de milord Bolingbroke, 
a De'fense de mon oncle e L'inge'nu. 0 s  vo- 
lumes das Questions sur 1'Encyclope'die siio 
de 1770-1772. Em 1776, aparece La Bible 
enfin explique'e. Em 10 de fevereiro de 1778, 
depois de 28 anos de ausincia, Voltaire volta 
a Paris, para a apresentagiio de sua ultima 
comidia, Irene. Durante a viagem foi acla- 
mado por imensas multidGes, aos gritos de 
"Viva Voltaire! " 

Algumas semanas mais tarde, em 30 de 
maio de 1778, Voltaire morreu. 

2 Defesa do deismo 
c o n t r a  o a te i smo  e o teismo 

Ha dicionarios segundo os quais o vol- 
tairianismo define-se como "atitude de in- 
credulidade ir8nica em relagiio as religi6esn. 

Todavia, para Voltaire, Deus existe ou 
niio existe? Pois bem, na opiniiio de Vol- 

taire niio ha qualquer duvida de que Deus 
existe. Para ele, como para Newton, Deus C 
o grande engenheiro ou mecinico que idea- 
lizou, criou e regulou o sistema do mundo. 
0 relogio i uma prova insofismavel de que 
existe o relojoeiro. E Deus, na opiniiio de 
Voltaire, existe porque existe a ordem do 
mundo. Em suma, a existincia de Deus i 
atestada pelas "simples e sublimes leis em 
virtude das quais os mundos celestes correm 
no abismo dos espaqos". 

N o  Tratado de metafisica, Voltaire 
escreve que "depois de sermos tiio arrasta- 
dos de duvida em duvida, de conclusiio em 
conclusiio, [...I podemos considerar esta 
proposigiio: Deus existe, como a coisa mais 
verossimil que os homens podem pensar 
[...I e a proposigiio contraria como urna 
das mais absurdas". A ordem do universo 
niio pode ter derivado do acaso, "antes de 
mais nada porque no universo ha seres in- 
teligentes e vos niio conseguirieis provar se 
i possivel que apenas o movimento produza 
a intelighcia e, enfim, porque, segundo a 
vossa propria confissiio, pode-se apostar um 
contra o infinito que urna causa inteligente 
anima o universo. Quando estamos sozinhos 
diante do infinito, nos sentimos muito po- 
bres. Quando estamos diante de urna bela 
maquina, dizemos que ha um mecinico e 
que esse mecinico deve ter um ginio ex- 
cepcional. Ora, o mundo C certamente urna 
admiravel maquina: portanto, existe urna 
inteligincia admiravel, onde quer que ela 
esteja. Tal argument0 i velho, mas niio C 
dos mais mediocres" . 

Deus existe. Mas tambim existe o mal. 
Como conciliar a presenqa maciga do ma1 
com a existincia de Deus? 

A resposta de Voltaire i que Deus criou 
a ordem do universo fisico, mas que a his- 
toria 6 urna questiio dos homens. 

E esse C o nucleo doutrinario do deis- 
mo. 0 deista i alguim que sabe que Deus 
existe. Mas, como escreve Voltaire no Di- 
cionario filosofico, "o deista ignora como 
Deus pune, favorece e perdoa, porque niio 
i tiio temerario a ponto de iludir-se que co- 
nhece como Deus age". Alim disso, o deista 
"se abstim de aderir a alguma das seitas 
particulares, que S ~ O  todas intimamente 
contraditorias. Sua religiiio e a mais antiga e 
a mais difundida, porque a simples adoragiio 
de um Deus precedeu todos os sistemas deste 
mundo. Ele fala uma lingua que todos os 
povos podem entender, ainda que, quanto ao 
resto, niio se entendam em absoluto entre si. 
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Seus irmgos estgo espalhados pel0 mundo, 
de Pequim a Caiena. Todos os sabios sHo 
seus irmiios. Ele considera que a religiiio nZo 
consiste nas doutrinas de uma metafisica 
ininteligivel, nem em vHos instrumentos, 
mas na adoraqHo e na justiqa. Fazer o bem, 
eis o seu culto; estar submetido a Deus, eis 
a sua doutrina [. . .]. Ele socorre o indigente 
e defende o oprimido". 

Voltaire, portanto, i deista. E justa- 
mente em nome do deismo ele rejeita o 
ateismo: "Certos gebmetras niio filosofos 
rejeitaram as causas finais; mas os verdadei- 
ros filosofos as admitem e, para retomar a 
express20 de conhecido escritor, enquanto 
um catequista anuncia Deus 2s crianqas, 
Newton o demonstra aos sabios". 

AlCm disso, observa Voltaire, "o ateis- 
mo C um monstro muito perigoso naqueles 
que governam e o C tambCm nas pessoas de 
estudo, mesmo que sua vida seja inocen- 
te, porque do seu estudo ele pode chegar 
aqueles que estHo nas praqas. E se niio C 
tgo funesto quanto o fatalismo, entretanto 
6 quase sempre fatal para a virtude. Mas 
devemos lembrar de acrescentar que exis- 
tem hoje menos ateus do que ja existiram, 
desde quando os fil6sofos reconheceram 
que niio existe nenhum ser vegetal sem o 
seu germe, nenhum germe sem uma fina- 
lidade etc., e que o trigo nHo nasce da 
podridgo". 

Voltaire, portanto, C contririo ao ateis- 
mo. E C contrario ao ateismo pel0 fato de 
que ele C deista. E, para o deista, a existincia 
de Deus niio e' artigo de fk, e sim resultado 
da raziio. A existencia de Deus, portanto, 
C urn dado de razso. A fC, ao contrario, 
C apenas superstiqao. Por isso, com suas 
crenqas, seus ritos e liturgias, as religides 
positivas G o  quase completamente acumu- 
10s de superstiq6es. 

Niio 6 de admirar que uma seita consi- 
dere supersticiosa outra seita e todas as ou- 
tras religides: "Com efeito, os muqulmanos 
acusam de superstiqiio todas as sociedades 
cristiis e siio por elas acusados. Quem julgara 
esse grande processo? Quem sabe a raziio? 
Todavia, toda seita pretende ter a raziio do 
seu lado. A decisiio sera portanto pela forqa, 
na expectativa de que a razao penetre em um 
numero de cabeqas bastante grande a ponto 
de conseguir desarmar a forqa". 

Depois de fazer longas relaqdes de su- 
perstiqdes, Voltaire conclui: "Menos supers- 
tiqdes, menos fanatismo; menos fanatismo, 
menos desventuras". 

A crit ica 

ao otimismo dos filbsofos 

Conforme j i  acenamos acima, segundo 
Voltaire negar o ma1 6 absurdo. O ma1 existe: 
os horrores da maldade humana e as penas 
das catistrofes naturais niio sHo invenq6es 
dos poetas. Siio fatos nus e crus que se cho- 
cam com forqa decisiva contra o otimismo 
dos filosofos, contra a idCia do "melhor dos 
mundos possiveis" . 

Ja no Poema sobre o desastre de Lis- 
boa, Voltaire perguntava-se o porqui do 
sofrimento inocente, a raZ50 da "desordem 
eterna" e do "caos de desventuras" que nos 
cabe ver neste "melhor dos mundos possi- 
veis". E dizia que se C verdade que "tudo um 
dia ficarh bem" constitui a nossa esperanqa, 
entretanto C ilusiio sustentar que "tudo esti 
bem hole em dia". 

Entretanto, 6 com Ciindido ou o otimis- 
mo, verdadeira obra-prima da literatura e 
da filosofia iluminista, que Voltaire procura 
despedaqar aquela filosofia otimista que tra- 
ta de justificar tudo, proibindo assim com- 
preender alguma coisa. O Ciindido C um re- 
lato tragic6mico. A tragCdia esta no mal, nas 
guerras, nas opressdes, na intolerhcia, na 
superstiqgo cega, nas doenqas, nas arbitrarie- 
dades, na estupidez, nas roubalheiras e nas 
catastrofes naturais (como o terremoto de 
Lisboa) com que Cihdido e seu mestre Pan- 
gloss (contrafigura de Leibniz) se defrontam. 
E a comidia esti nas justificagdes insensatas 
que Pangloss e tambCm Chdido, seu aluno, 
procuram dar As desventuras humanas. 

Que tip0 de mestre C Pangloss? "Pan- 
gloss ensinava a metafisico-teologico-cos- 
mol6gico-idiotologia. Demonstrava admi- 
ravelmente que nHo h i  efeitos sem causas 
e que, neste melhor dos mundos possiveis, 
o castelo do senhor barHo era o mais belo 
dos castelos e que sua senhora era a melhor 
baronesa possivel. Dizia: Esta provado que 
as coisas niio podem ser de outro modo: 
com efeito, como tudo C feito para um fim, 
tudo existe necessariamente para o melhor 
fim. Observai que os narizes siio feitos para 
que neles repousem os oculos e, com efeito, 
nos temos 6culos; notai que as pernas siio 
evidentemente conformadas para vestirem 
calqas e, com efeito, nos temos calqas. Da 
mesma forma, as pedras foram criadas para 
serem lapidadas e delas serem feitos castelos 
e, com efeito, meu senhor tem um belissimo 
castelo; o mais poderoso bar50 da provincia 
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deve ser o melhor alojado. E, como os por- 
cos foram criados para serem comidos, nos 
comemos porco o ano inteiro. Consequente- 
mente, aqueles que afirmaram que tudo vai 
bem disseram uma asneira: C preciso dizer 
que tudo vai da melhor maneira possivel". 
E, de mod0 verdadeiramente eficaz, Voltaire, 
de forma eliptica, elabora um conto que, 
com ironia levada aos extremos limites, 
mostra como o contrario C em larga medida 
verdadeiro. 0 mundo "como vai" C muito 
frequentemente a antitese de como "deveria 
ir" segundo o otimismo. E o que acontece 
aos protagonistas e o mod0 em que o inter- 
pretam resultam na prova irrefutavel, bem 
orquestrada com varios jogos narrativos, 
parodias pungentes e satiras sarcasticas. 

Mas Voltaire niio critica apenas a inter- 
preta~iio abstrata deste nosso mundo como 
"o melhor dos mundos possiveis", mas, ao 
contrario, critica em contraponto todas as 

maldades que caracterizam o mundo como 
efetivamente vai. 

Mas o que se pode fazer entiio, para 
sair dos males do mundo? 

Voltaire o diz como conclusiio do relato 
com duas afirma~6es significativas: "traba- 
lhemos sem discutir, pois C o unico mod0 de 
tornar suportivel a vida"; e sobretudo: "C 
preciso cultivar nossa horta". 

Esse "cultivar nossa horta" niio C fuga 
dos compromissos da vida, mas o mod0 
mais digno para viv&la e para mudar a 
realidade naquilo que nos C possivel. 

Nem tudo 6 ma1 e nem tudo C bem. 0 
mundo, porCm, esta cheio de problemas. 
Cabe a cada um de nos niio eludir os nossos 
problemas, e sim enfrenta-los, fazendo aqui- 
lo que for ~ossivel para resolv&-10s. 

Nosso mundo niio 6 o pior dos mundos 
possiveis, mas tambCm niio 6 o melhor. "E 
preciso cultivar nossa horta", isto C, preci- 
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samos enfrentar os nossos problemas, para 
que este mundo possa melhorar gradual- 
mente ou, pelo menos, niio se torne pior. 

E exatamente para que este mundo se 
tornasse mais civilizado e a vida mais su- 
portavel, Voltaire travou durante toda a sua 
vida a batalha pela tolerincia. 

Para ele, a tolerincia encontra seu fun- 
damento teorico no fato de que, conforme 
demonstraram homens como Gassendi e 
Locke, apenas corn as nossas pr6prias forgas 
nos niio podemos saber nada dos segredos 
do Criador. Niio sabemos quem t Deus, 
nem o que t a alma e muitas outras coisas. 
Mas ha quem se arrogue o direito divino da 
oniscitncia - e dai a intolerincia. 

No verbete "tolerincia", do Dicio- 
nario filosofico, podemos ler: "0 que t a 
tolerincia? E o apanagio da humanidade. 
Nos todos estamos prenhes de fraqueza e de 
erros: perdoemo-nos reciprocamente nossas 
bobagens, essa C a primeira lei da natureza". 

Nosso conhecimento C limitado e nos 
todos estamos sujeitos ao erro, nisso reside 
a raziio da tolerincia reciproca: "Em todas 
as outras citncias nos estamos sujeitos ao 
erro. Qua1 teologo, tomista ou escotista, 

ousaria entiio sustentar seriamente que esta 
absolutamente seguro de sua posigiio?" No 
entanto, as religides estio armadas umas 
contra as outras e, no interior das religides, 
as seitas geralmente siio terriveis no combate 
reciproco. 

Entretanto, diz Voltaire, esta claro 
que "nos devemos nos tolerar mutuamente, 
porque somos todos fracos, incoerentes, 
sujeitos i inconstincia e ao erro. Sera que 
um junco dobrado pel0 vento contra a lama 
deveri dizer ao junco seu vizinho, dobrado 
em sentido contririo, que ele, miseravel, 
deve dobrar-se como esta se dobrando o 
primeiro, sob pena de denuncii-lo para 
fazt-lo ser arrancado e queimado?" A in- 
tolerincia se entrela~a com a tirania. E "o 
tirano C aquele soberano que n io  conhece 
outras leis altm de seus caprichos, que se 
apropria dos haveres de seus suditos, e 
depois os recruta para que tomem os bens 
dos vizinhos". 

Mas, voltando i intolerincia mais espe- 
cificamente religiosa, o que Voltaire sustenta 
6 que a Igreja cristi quase sempre esteve es- 
tragalhada pelas seitas. Pois bem, afirma Vol- 
taire, "uma tiio horrivel discordia, que dura 
ha tantos skulos, C uma clarissima liqio de 
que devemos perdoar uns aos outros nossos 
erros: a discordia t a grande peste do gtnero 
humano e a tolerincia t o seu unico remtdio". 

j41 
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VII. M o ~ t e s ~ ~ i e u :  

as  condiG6es da liberdade 
e o estado de direito 

Charles Louis de Secondat de Montesquieu (1689-1755), transpondo para o 
estudo da sociedade os criterios do metodo experimental, foi um dos pais da so- 
ciologia. Partilhou da fe iluminista na perfectibilidade do homem 
e da sociedade, renunciou a busca da melhor forma de Estado, 2''':;FajS 
cara a literatura utopica, e tentou restabelecer concretamente as da sociologia condi~bes que garantem nos diversos regimes politicos o optimum , , 
da convivCncia civil: a liberdade. 

Em sua obra-prima, 0 espirito das leis (1748), Montesquieu aplica completa- 
mente aos fatos sociais a analise empirica segundo o metodo das cihcias naturais. 
0 espirito das leis e o conjunto de relasbes (geograficas, climaticas, religiosas, eco- 
n6micas, morais etc.) que caracterizam um conjunto de leis positivas e historicas, 
que regulam os comportamentos e as rela~6es humanas nas diversas sociedades. 
A lei e, em geral, a raz3o humana, enquanto governa todos os 
povos da terra, enquanto as leis politicas n3o devem ser mais que 

erpirito os casos particulares aos quais se aplica a raz3o humana. As leis das leis analisa 
e os sistemas politicos s%o, portanto, necessariamente diversos ,, diversas 
de povo para povo, mas e possivel, em todo caso, individuar tr@s formas 
formas tipicas de governo: de govern0 

1) o republicano, em que o poder soberano e possuido pelo -+ y 2 
povo em sua totalidade, ou por uma parte dele; 

2) o monarquico, em que e um so homem que governa, mas em base a leis 
fixas e imutaveis; 

3) o despotico, em que um so governa sem lei ou regra, decidindo cada coisa 
em base a sua vontade e capricho. 

Estas trCs formas tipicas de governo s%o inspiradas em trCs principios eticos: 
1) a virtude para a forma republicana; 
2) a honra para a monarquica; 
3) o medo para a despotica. 
As duas primeiras formas podem se corromper, e isso ocorre quando a corrup- 

530 atinge em primeiro lugar seu principio etico; a terceira forma, a despotica, e, 
ao contrario, ja corrompida por natureza. 

A obra maior de Montesquieu nZio e apenas analise descritiva e teoria po- 
litica explicativa, mas e tambem dominada pela grande paix3o pela liberdade. 
Montesquieu, com efeito, busca na historia e na teoria as condiq6es efetivas que 
permitem a frui@o da liberdade. Em particular, ele teoriza a divisiio dos poderes, 
que e um fulcro inextirpavel da teoria do Estado de direito e da 
pratica da vida democratica. Em um Estado, com efeito, a liberda- Teorizaqdo 
de consiste no direito de fazer tudo aquilo que e permitido pelas da divisdo 
leis; nesse sentido, as leis n2o limitam a liberdade; ao contrario, dospOderes 
a asseguram para cada cidad30, e a condisao politica e juridica jy3 

da liberdade p6e-se, segundo Montesquieu, na divisao dos tr@s 
poderes do Estado: o poder legislative, o executivo e o judiciario. Quando dois 
ou ate todos os tr@s poderes se concentram em uma mesma pessoa ou no mesmo 
corpo de magistrados, ent%o a liberdade n3o existe mais. 
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1 A vida 
e o significc\do da obra 

Charles Louis de Secondat. bar30 de 
Montesauieu. nasceu no castelo de La Brkde. 
nas ~roi imidades  de Bordeaux. em 1689: 
  en do realizado seus estudos iuiidicos. ini- 
cialmente em Bordeaux e depois em Paris, 
foi conselheiro (1714) e, posteriormente, em 
171 6, presidente de seqiio do Parlamento de 
Bordeaux (deve-se recordar aqui que, antes 
da Revoluqio, os parlamentos franceses 
eram org3os judiciarios). Montesquieu 
manteve o cargo de mesidente do  Parla- 
mento a t i  172K cpando o vendeu, como se 
fazia entiio. Realizou ent3o viagens a Italia, 
Suiqa, Alemanha, Holanda e Inglaterra. 
Neste ultimo pais, ficou mais de um ano 
(1729-1731) e, estudando a vida politica 
inglesa, concebeu aquela opiniio elevada 

sobre as instituiq6es politicas dos ingleses, 
que encontraremos em sua obra maior, 0 
espirito das leis. Voltando a Franqa em 173 1, 
estabeleceu-se no castelo de La Br;de, onde, 

parte algumas estadias breves em Paris 
(havia sido eleito membro da Academia em 
1727), viveu trabalhando em suas obras at6 
sua morte, ocorrida em 1755. 

Montesquieu escreveu sobre diversos 
assuntos, tanto de natureza literaria como 
cientifica, embora seu maior interesse, o 
da cidncia politica, ji se manifestasse em 
algumas de suas Lettres persanes, publi- 
cadas anonimamente em 1721. Em 1733, 
publicou as Conside'rations sur les causes 
de la grandeur des Romains et de leur de'- 
cadence e as Re'flexions sur la Monarchie 
universelle. Somente em 1748, depois de 
vinte anos de trabalho, publicou De l'esprit 
des loix (ou, como se escreve hoje, lois). 
A essa obra seguiram-se, em 1750, uma 
De'fense e os Eclaircissements. Ji o Traite' 
des devoirs (1725) acabou se perdendo, 
dele restando somente poucos fragmentos 
e um resumo. Para uma compreensio mais 
adequada do pensamento de Montesquieu, 
s i o  importantes os Pensamentos que ele 
deixou manuscritos. 

2 ''0 espirito das leisN 

Montesquieu teve uma confian~a bas- 
tante grande nas cicncias naturais, e seu 
intento foi o de examinar os acontecimentos 
hist6ricos e sociais com o mitodo das c i h -  
cias naturais. 

A analise empirica dos fatos sociais, 
que ja se manifestara nas Cartas persas e 
estava presente nas Considera~Ges sobre as 
causas da grandeza dos romanos e de sua 
decadSncia, tambem t tipica de 0 espirito 
das leis, que em muitos aspectos i sua obra- 
prima. 

Escreve Montesquieu: "Muitas coisas 
governam os homens: os climas, as religiGes, 
as leis, as maximas de governo, os exemplos 
das coisas passadas, os costumes, os usos, 
e disso tudo resulta um espirito geral". 
Por espirito das leis, portanto, devem-se 
entender as relaq6es que caracterizam um 
conjunto de leis positivas e historicas que 
regulam as rela~6es humanas nas virias so- 
ciedades. "A lei, em geral, i a raz5o humana, 
enquanto governa todos os povos da terra. 
As leis politicas e civis de cada naqiio nada 
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mais devern ser do que os casos particulares 
aos quais se aplica tal raziio humana. Elas 
devem se adaptar tiio bem ao povo para o 
qua1 foram feitas, que somente em casos 
rarissimos as leis de uma naqiio poderiam 
convir a uma outra [...I. Elas devem ser [.. .] 
relativas a geografia fisica do pais; ao  clima 
glacial, torrid0 ou temperado; a qualidade, 
situaqiio e grandeza do pais; ao gtnero de 
vida dos povos, camponeses, caqadores ou 
pastores; devem estar em relaqiio com o grau 
de liberdade que a constituiqiio pode tolerar; 
a religiiio dos habitantes, As suas inclinaqijes, 
as suas riquezas, ao seu numero, ao  seu co- 
mCrcio, aos seus costumes, aos seus usos. Por 
fim, elas estiio em relaqiio entre si e com a 
sua origem, com as finalidades do legislador 
e com a ordem das coisas nas quais se fun- 
damentam. Portanto, C necessirio estudi- 
las sob todos esses diversos aspectos. E foi 
essa a empresa que tentei realizar em minha 
obra. Examinarei todas essas relaq6es - e 
o seu conjunto constitui aquilo que chamo 
de espirito das leis." 

As leis, portanto, siio diferentes de 
povo para povo, em funqiio do clima, das 
ocupaq6es fundamentais, da religiiio e assim 
por diante. Pois bem, Montesquieu niio trata 
de toda a enorme massa de fatos empiricos 
relativos i s  "leis" dos diversos povos com 
um esquema apriorista, abstrato e absoluto. 
Entretanto, d5 ordem ilimitada sCrie de ob- 
servaqoes empiricas por meio de principios 
precisos, que, ao  mesmo tempo em que diio 
ordem a tais observaqoes empiricas, delas 
recebem forte suporte empirico. 

Eis os esquemas de ordenaqiio de 
Montesquieu: "Existem t r is  espkcies de 
governo: o republicano, o monarquico e 
o despotico [...I. 0 governo republicano C 
aquele em que o povo, em sua totalidade ou 
uma parte dele, possui o poder soberano; o 
monarquico C aquele em que so um gover- 
na, mas com base em leis fixas e imutaveis; 
ao  passo que o despotico C aquele em que 
tambtm um so governa, mas sem leis e sem 
regras, decidindo de tudo com base em sua 
vontade e ao seu bel-prazer". 

Essas tris formas de governo S ~ O  tipi- 
ficadas pelos respectivos principios e'ticos, 
que siio a virtude para a forma republicana, 
a honra para a monarquica e o medo para 
a despotica. 

A forma ou natureza do  governo "C 
aquilo que o faz ser tal, isto 6, o principio 
que o faz agir. Um C movido por sua estru- 
tura peculiar, outro C movido pelas paix6es 

humanas". E claro, diz Montesquieu, que 
as leis devem ser relativas tanto ao principio 
de governo como a sua natureza. Assim, 
para sermos mais claros, "niio C preciso 
muita probidade para que um governo 
monarquico ou desp6tico possa se manter 
e defender. A forqa das leis em um e o braqo 
ameaqador do principe no outro regulam e 
governam tudo. Mas, em um estado popular, 
C preciso uma mola a mais, que C a virtude. 
Essa afirmaqiio esta em conformidade com 
a natureza das coisas e, ademais, C confir- 
mada por toda a historia universal. Com 
efeito, C evidente que, em uma monarquia, 
onde quem faz cumprir as leis se considera 
acima delas. ha menos necessidade de vir- 
tude do que em urn governo popular, onde 
quem faz cumprir as leis esti consciente de 
tambCm submeter-se a elas, e sabe que deve 
suportar seu peso [...I. Quando tal virtude 
6 deixada de lado, a ambiqiio penetra nos 
coracoes a ela mais inclinados e a avareza 
penetra em todos. As aspiraq6es voltam-se 
para outras finalidades: aquilo que antes se 
amava agora C desprezado; antes, era-se livre 
sob a lei, mas agora se quer ser livre contra 
as leis [...Im. 

Temos, portanto, t r k  formas de gover- 
no inspiradas em trcs principios. Essas tris 
formas de governo podem se corromper, 
e "a corrupqao de todo governo comeqa 
quase sempre pela corrupqiio de seu prin- 
cipio". Assim, por exemplo, "o principio 
da democracia se corrompe niio somente 
quando se perde o principio da igualdade, 
mas tambCm auando se difunde um es~ir i to  
de imaldade extrema e cada um ~retende ser u 

igual aqueles que escolheu para comandi- 
lo". Montesquieu esclarece esse importante 
pensamento corn as seguintes palavras: "0 
verdadeiro espirito de igualdade esta tiio 
distante do espirito de extrema igualdade 
auanto o cCu esta distante da terra. 0 mi- 
I 

meiro niio consiste em absoluto em fazer 
com que todos comandem ou que ninguim 
seia comandado. e sim no obedecer e co- 
mandar a iguais.'~le niio pretende de mod0 
algum que niio se tenha senhores, mas sim 
que s6 tenha iguais como senhores I...]. 0 
lugar natural da virtude C ao lado da liber- 
dade. mas ela niio node sobreviver ao lado 
da liberdade extrema mais do que poderia 
sobreviver na escravidiio" . 

E, em segundo lugar, no que se refere 
ao principio monarquico, ele "se corrompe 
quando as maximas dignidades se tornam 
simbolos da maxima escravidiio, quando os 
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grandes ficam privados do respeito popular 
e tornam-se instrumentos vis de um poder 
arbitrario. Ele se corrompe ainda mais 
quando a honra C contraposta as honras e 
quando se pode ser ao mesmo tempo cober- 
to de cargos e de infiimia". E, por fim, "o 
principio do governo despotic0 se corrompe 
incessantemente, porque 6 corrupt0 por sua 
prbpria natureza [...I ". 151 

3 divis~o dos poderes, 
isto k, 
"0 p~der  que detkrn o poder" 

A obra maior de Montesquieu niio 
C composta apenas de analise descritiva e 
de teoria politica explicativa. Ela tambCm 
C dominada por uma grande paixiio pela 
liberdade. E Montesquieu elabora o valor da 
liberdade politica na historia, estabelecendo 
na teoria aquelas que siio as condiqdes efe- 
tivas que permitem que se desfrute a liber- 
dade. Montesquieu explicita esse interesse 
central sobretudo no capitulo que dedica a 
monarquia inglesa, no qual 6 delineado o 
Estado de direito que se havia configurado 
depois da revoluqiio de 1688. Mais parti- 
cularmente, Montesquieu analisa e teoriza 
aquela divisii.0 de poderes que constitui um 
fulcro inextirpavel da teoria do Estado de 
direito e da pratica da vida democratica. 

Afirma Montesquieu: "A liberdade 
politica niio consiste de mod0 algum em 
fazer aquilo que se quer. Em um Estado, 
isto C, em uma sociedade na qual existem 
leis, a liberdade n i o  pode consistir sen50 
em poder fazer aquilo que se deve querer e 
em niio ser obrigado a fazer aquilo que n io  
se deve querer [...I. A liberdade C o direito 
de fazer tudo aquilo que as leis permitem". 
Nesse sentido, niio C que as leis limitem a 
liberdade: elas a asseguram para cada cida- 

diio, e este C o fundamento constitutivo do 
Estado de direito moderno 

Em todo Estado, diz Montesquieu, 
existem tris tipos de poder: o poder legis- 
lativo, o executivo e o judiciario. Pois bem, 
"por forqa do primeiro, o principe ou ma- 
gistrado faz leis, que tim duragio limitada 
ou ilimitada, e corrige ou revoga as leis ja 
existentes. Por forga do segundo, faz a paz 
ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, 
garante a seguranqa, previne as invasdes. Por 
forga do terceiro, pune os delitos ou julga as 
causas entre pessoas privadas". 

Estabelecidas essas definiqoes, Montes- 
quieu assevera que "a liberdade politica em 
um cidadiio C aquela tranqiiilidade de espi- 
rito que deriva da persuasiio que cada qual 
tem de sua propria seguranqa; para que se 
goze de tal liberdade C precis0 que o governo 
esteja em condiqdes de libertar cada cidadio 
do temor em relaqiio aos outros". 

Entretanto, se o objetivo 6 precisamen- 
te a liberdade, entio "quando uma mesma 
pessoa ou o mesmo corpo de magistrados 
concentra os poderes legislativo e executivo, 
niio h i  mais liberdade, porque subsiste a 
suspeita de que o prbprio monarca ou o pro- 
prio senado possam fazer leis tiriinicas para 
depois, tiranicamente, fazi-las cumprir". 

E nem teriamos mais liberdade "se o 
poder de julgar niio estivesse separado dos 
poderes legislativo e executivo. Com efeito, 
se estivesse unido ao poder legislativo, ha- 
veria uma potestade arbitraria sobre a vida 
e a liberdade dos cidadios, posto que o juiz 
seja legislador. E se estivesse unido ao poder 
executivo, o juiz poderia ter a forqa de urn 
opressor". 

Por fim, "tudo estaria [. . .] perdido se 
o mesmo homem ou o mesmo corpo dos 
governantes, dos nobres ou do povo exer- 
cesse juntamente os t r b  poderes: o de fazer 
as leis, o de executar as resoluq6es publicas 
e o de julgar os delitos ou as causas entre 
os privados". 
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0 s  escopos 
e cr "gene~logicr" 
dos conhecimentos 

No trecho oqui proposto, relativo as 
pdginos iniciois do Discurso prsliminar do 
Enciclop&dia, rsdigido por d'Rlembert, em 
primeiro lugor s6o enunciodos os dois esco- 
pos principals do obro: 

a) a exposi@o de modo mois exoto 
possivel do ordern s do consxCio entrs os 
conhecimentos humonos; 

b) o explico@o dos principios gerois so- 
bre os quois sa fundom todo ci&ncia s orte. 

R segundo ports do trecho mostro corn 
gronds svid&ncio como o bose fundomento1 
do "FilosoFio do EnciclopQdio" Q o empirismo 
lockiono, motivo pel0 quo1 "o espintuolido- 
da do olmo, o exist&ncio do Deus s nossos 
dsveres sm reloq3o o ales, em umo polovro 
os verdadas dos quois temos o mois sx- 
tremo s prsmente nacsssidode, 560 fruto 
dos primeiros idQios reflsxos gerodos pslos 
senso$6ss". 

1. 0 s  dois escopos principais da Encicloptdia 

R EnciclopQdia, conforme o titulo sugere, 
& obra de uma sociedade de escritores.' Caso 
tambhm nos n6o hzhssernos porte dela, po- 
deriamos afirrnar que eles sao favoravelrnente 
conhecidos ou merecem s&-lo. Mas, sem que- 
rer anteclpar urn juizo que apenas os doutos 
clever60 pronunclar, & nosso dever ao menos 
prevenir desde j6 a objq6o que mais do que 
qualquer outra pode prejudlcar o sucesso de 
tdo grands empreendimento. Declaramos que 
ndo fomos t6o terner6rios a ponto da assumir 
sozinhos urn peso t6o superior 6s nossas for- 
(as, e que nossa fuq6o de editores conslste 
sobretudo no ordena~6o dos materials que nos 
foram fornecidos em m6xirna porte por outras 
pessoas. Esta declara~ao aparecia barn cla- 
ramente tamb&m no taxto do Prospectus; mas 
talvez deveria t&-lo preced~do. Evidenternente, 
usando tal precau(60, teriamos replicado ante- 
cipadamenta a urna quantidade de pessoas da 
boa sociedade, e tambQm a algum literato, que 

nos perguntaram como podiam apenas duas 
pessoas trotar da todas as ci&ncias e artes; 
no entanto, estes haviam dado uma olhadela 
no Prospectus, uma vez que quiseram honr6-lo 
corn seus elog~os. Da rnodo que o ljnico modo 
de evitar que tal obje@o se apresante nova- 
rnente & servir-s~, como estamos fazendo, das 
primems linhas desta obra para liquid6-la. Este 
~xordio 6, portonto, dedicado apenos oos que, 
entre nossos leitores, nBo crer6o oportuno ler 
mais albrn; quanto aos outros, sentimos o dever 
de informa-10s com maior largueza a respelto 
dos particulares da reda(do da €nciclop&dio: 
na parte conclusiva deste discurso encontrarao 
tal explica(60, a qua1 - muito importante, tanto 
em si, quanto pelo ossunto a qua se refere 
- deve ser precedida por algumas reflex6as 
filosoficas. 

R obra qus iniciarnos - e que esperamos 
levar a terrno - tern dois escopos: enquan- 
to snciclopQdio, deve expor de modo rnais 
exato possivel a ordem e a consxdo entre os 
conhecimentos humanos; enquanto diciondrio 
rocionalizodo dos ci&ncios, artes s oficios, deve 
explicar os principios gerais sobre os quais se 
funda toda ci&ncia e arts, liberal ou rnecdnica, 
s os particulares rnais not6veis que constituem 
seu corpo e sua sss&ncia. 0 duplo 6ngulo visual 
do enciclopQdio s do diciondrio rocionalizodo 
fornecet-6 o plano e o divisao deste discurso 
~ntrodutorio. Seguiremos as duas psrspectivas 
urna depois do outra, prestando contas dos 
meios que foram usados para satisfazer o 
duplo escopo. 

2. Genealogia dos conhecimentos 

Basta apenas reflet~r sobre as reciprocas 
liga(6es que existem entre as ~nven@es hurna- 
nas para perceber que ci&ncias e artes se 
ajudam mutuamente e s6o todas ~nterdepen- 
dentes. Todavia, com rnuita frequkncia Q 6rduo 
reduzir uma ci&ncia ou arte particular a poucas 
regras ou no(6es gerais; n6o manos Clrduo t 
soldar em um s6 sistema os ramos ~nfinitarnente 
rnljltiplos da ci&ncia humana. 0 pr~meiro passo 
a fazer em tal pesqulsa Q axarnlnar, permltarn- 
nos o termo, a genealogia ou filia@o dos co- 
nhecirnentos, suas causas, suas caracteristicas 
d~stintivas; rernontar, em poucas palavras, 6 
origem e 6 propr~a g&nese de nossas 1dQias. 
Exame - de~xando de lado a utilidade que dele 
tirarernos para a enumera(60 enciclop&dica 
das ci&ncios ou artes - certamente n6o fora de 

'0 titulo completo da obrn 6 EncycIopQdie, ou diction- 
noire rnisonnd des sciences, des nrts et des metiers, par 
une sociQt6 de gens de lettres. 
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lugar no inicio de um dicion6rio racionalizado 
dos conhecimentos humanos. 

a. Conhecimmtos diretos 
e conhecimentos reflexos 

Podemos distinguir todos os nossos co- 
nhecimentos em diretos e reflexos. Diretos sdo 
aqueles que recsbemos imediatamente sern 
interven~60 da vontade e que, encontrando 
abertas, se assim podemos d im,  todas as por- 
tas de nossa alma, ai entram sern asforgo e sern 
encontrclr rssist&ncia. Reflexos s6o os conheci- 
mentos que o espirito obt&m operando sobre os 
diretos, unificando-os e combinando-0s. 

b. Todas as idiias prov6m das sensag6es. 
Contra o inatismo 

Todos os nossos conhecimentos diretos 
se reduzem aos que recebemos por meio dos 
sentidos: dai segue-se que todas as nossas 
idhias prov&m das sensagdes. Este principio dos 
antigos Alosofos Foi por muito tempo considera- 
do um axioma dos escoldsticos; bastava, para 
que o honrassem assim, que fosse antigo, e 
teriam defendido com o mesmo ardor as formos 
substonciais e as qualidodes ocu l ta~ .~  Por isso, 
no renascimento do filosofia esta verdade foi 
tratada como as opinides absurdas, das quais 
deveriamos distingui-la. Foi proscrita com elas, 
pois nada & t60 arriscado para a verdade ou 
a expde a t6o grave mal-entendido quanto a 
mistura ou vizinhan~a com o erro. 0 sistema das 
idbias inatas, atraente porvdrios motwos, s tal- 
vez tanto mais sedutor quonto menos conhecido, 
tomou o lugar do axioma dos escol6sticos; a, 
depois de ter reinado por longo tempo, ainda 
conta com algum adapto. Tanta fadiga requer 
a verdade para tornar-se reconhecida, quanto 
os preconceitos ou o sofisma a ocultaram. Fi- 
nalmente, e n6o h6 muito tempo, se raconhece 
quase de mod0 concorde qus os antigos tinham 
raz6o; esta, tambbm, n6o & a unica quest60 so- 
bre a qua1 comegarnos a nos reaproximar deles. 

N6o h6 nada de mais indiscutivel do que 
a exist&ncia de nossas sensagdes; para provar 
que s8o o principio de todos os nossos conhe- 
cimentos, basta demonstrar que podem s&-lo. 
Com efeito, em boa filosofia toda dedug8o que 
parte de fatos ou verdades bem conhecidas 6 
preferivel a um discurso que se fundamente 
sobre meras hipoteses, mesmo que geniois. 
Para que supor que possuimos puras no~des 
intelectuais inatas, se para form6-las basta 
refletir sobre nossas sensagbes? 0 s  particulares 
qua agora exporemos demonstrar80 que estas 
nogbes nbo t&m efetivamente outra origem. 

c. 0 s  primeiros dois conhecimentos 
derivados das sonsag6es: 
o principio pensante 
e a existOncia dos objetos extornos 

R primeira coisa que nossas sensagdss 
nos ensinam, e que nsm sequar se distingue 
delos, & nossa exist&ncia. Dai segue-se que 
nossas primeiras idbias reflexas se referem a 
nos, ou seja, o principio pensante que constitui 
nossa natureza, e que n6o se distingue de 
n6s proprios. 0 segundo conhecimento que 
dev~mos 6s nossas sensa~des & a existhncia 
dos objetos externos, entre os quais deve ser 
compreendido tambbm nosso corpo, uma vez 
que ole permanece, por assim dizer, exterior a 
nos, mesmo antes que percebamos a natureza 
do principio pensante. 

0 s  objetos inumer6veis produzem em 
nos um efeito t6o poderoso e continuo, e nos 
nos envolvemos de tal modo neles que, se 
em um primeiro tempo as idhias reflexas nos 
fazem entrar em nos mesmos, imediatamente 
as sensagbes que nos assediam de todas as 
partes e nos subtraem da solid60, na qua1 
sern elas nos encontrariamos, nos obrigam a 
sair de novo para fora de nos. R multiplicidade 
de rais sensagdes, o acordo que podemos 
notor entre seus testemunhos, os matizes que 
nelas colhsmos, as afecgdes involunt6rias que 
elos nos fazem provar, comparai com o ato de 
vontade qus preside nossas idbias reflexas e 
opera apenas sobre nossas sensa@es; tudo 
isso detsrmina em nos uma tend&ncia irresistivel 
de afirmar a existhncia dos objetos aos quais 
referimos tais sansa@es e que nos aparecem 
como sua causa. 

d. A causa das sensag6es 6 externa 
ao sujeito ponsante 

Muitos Rlosofos atribuiram tal tendhncia 
ao influx0 de um ser superior, considerando isso 
como a prova mais conveniente cla existBncia 
dos proprios objetos. Com efeito, nbo havendo 
nenhuma relag80 entre uma sensagdo e o ob- 
jeto que a gera - ou, ao menos, ao qua1 nos a 
referimos - n8o parece quese possa encontrar 
com o raciocinio nenhuma possivel mediagbo en- 
tre um e outra: apenas uma ssp&cie ds instinto, 
mais seguro do propria raz80, pode fazer-nos 
realizar uma passagsm t8o longa. E tal instinto & 
t80 forte em nos que, supondo por um momento 
que, anulados os objetos externos, ele continue 

'AlusBo oo velho prncipo escoldst~co nihil est in intel- 
lectu quod prius non hent in sensu, sobre o quol - contra o 
"sstemo dos id&~os ~notos" de Descortes - se fundomento 
o emprismo lockiono. 
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a subsistir, o repentino reaparecimento dos mes- 
mos objetos ndo poderia torn6-lo mais forte. 
Podemos, portanto, estabelecer sem incertezas 
que as nossas sensagdes t&m afetivamente fora 
de nos a causa que lhes atribuimos; uma vez 
que o efeito que pods derivar da ex~st&nc~a 
real de tal causa ndo poderia ser de nenhum 
modo diverso daquale que exper~mentamos. E 
ndo imitamos aqueles f~losofos dos quais fala 
Montaigne, que, interrogados a respeito do 
pr~ncipio das a~des humanas, perguntam-se se 
os homens exlstem. Longs de querer produzir 
nuvens sobre uma verdade reconhecida pelos 
c&ticos mesmo quando nbo astdo discutindo, 
deixamos para os metafisicos iluminados o 
cuidado de desenvolver seu princip~o; toca a 
eles determinar, caso possivel, a madida do 
pr~meiro passo que nossa alma faz quando sai 
de si propria, suspensa e ao mesmo tempo 
presa - por assim dizer - por uma quantidade de 
percep@es, que se de um lado a impelem para 
os objetos exteriores, de outro lado pertencem 
~xclusivam~nte a ela e parecem obrig6-la a 
restar em um espqo restrito, de onde ndo Ihe 
permltem sair. 

e. A dor i o sentimento humano mais forte 

Entre os v6rios objetos que produzem 
afecgdes em nos, de todos o que mars nos 
atinge & a exlst&ncia de nosso corpo, que nos 
pertence no modo mais intimo: mas, tbo logo 
percebemos a exist&ncia de nosso corpo, per- 
cebemos a aten~do que ele exlge de nos para 
poder evitar 08 perigos que o ameagam. Sujeito 
a milhares de necess~dades e extremamente 
sensivel 6 a$bo dos corpos externos, serla 
imed~atamente dastruido caso ndo vig16ssemos 
por sua conservagdo. Ndo que todos os corpos 
externos nos fagam experimentar sensa<des 
desagrad6veis; alguns parecem compensar- 
nos com o prazer que nos proporcionam. Mas 
a infelicidade da cond~<do humana & tal, qua o 
sentimento mais enbrgico em nos & o da dor; 
bem menos nos comove o prazer, que ndo 
basta para consolar-nos diante dela. Em vdo 
certos filosofos, repr~mindo os gem~dos nos so- 
frimentos, sustentaram que a dor nBo & um mal; 
inutilmente outros puseram a felicidade suprema 
na volupia, pois acabavam fugindo de medo de 
suas consequ&nc~as.~ Todos elas teriam tldo um 
melhor conhecimento da natureza humana, caso 
se tivessem hmitado a consrderar a privagio da 
dor como o maior bem da v~da presents; e se 
tivessem admitido qua, nbo podendo nos alcan- 
gar aquele sumo bem, nos & permit~do apenas 
aproximar-nos mats ou menos dele, conforms 
nosso empenho em tal sentido. Reflexdes tbo 

naturais impor-se-60 indub~tavelmente a coda 
homem que seja deixado a si mesmo, livre de 
preconceitos de educagdo ou de astudos. Elas 
seguem-sa 6 primeira ~mpressdo que este re- 
cebe dos objetos, e podem ser ~ncluidas entre 
os primeiros movimentos do espirito, qua sbo 
preciosos para os verdadeiros s6bios e dignos 
de serem por ales examinados, mas sbo ignora- 
dos e desprezados pela filosofia comum, cujos 
axiomas os s6bios quase sempre desmentem. 

f. R origem da sociedade 

R necessidade de preservar nosso corpo 
da dor e da destrui~do nos induz a consideror 
quais, entre os objetos exteriores, possam 
ser-nos uteis ou nocivos, e dai buscar uns a 
evitar os outros. Mas, tdo logo comecemos a 
passar em revista tais objetos, individuamos 
grand@ nljmero deles que nos parecem em tudo 
semelhantes a nos, ou seja, de forma an61ogo 
b nossa, e que nos parecam possuir, pelo que 
podemos julgar 6 primeira vista, as mesmas 
psrcepq5es que temos. Portanto, tudo nos faz 
afirmar que tenham as mesmas necessidades 
que nos e, por conseguinte, o mesmo impulso 
que temos para sat~sfaz&-las. Dai resulta qua 
ser6 muito vantajoso unir-nos com eles para 
ind~v~duar aquilo que por natureza nos h btil 
ou nocivo. Pressuposto e apoio desta un~do & 
a comunica~do das idhias, que exige natural- 
mente a invengdo dos sinais. Cis, portanto, a 
origem das sociedades, do qua1 provavelmente 
nasceram as linguas. 

g. Rs idiias adquiridas de "jutto" e "injusto". 
0 conceit0 do moralidade 
das q6es humanas 

Rs ralag6es qua tantos impulsos fortes nos 
induzem a estabelecer com os outros homens 
espalham rapidamente nossas rd&ias e delas 
fazem nascer novas, bem distantes eviden- 
temente das que teriam noscrdo em nos sem 
tal auxilio. Cabe aos filosofos estabelecer se 
esta comunica@o reciproca, undo 6 analogia 
que encontramos entre nossas sensag6es e 
as de outros, contribua para fozer surgir nossa 
~rresistivel tendhncio de supor a exist&nc~a ds 
todos os objetos qua atingem nossa aten~do. 
Para limitar-me ao meu assunto, observarei 
apenas que o gozo e a utilidade qua encon- 
tramos em tals rsla@es - tanto ao comunicar 
nossas 1d6ias aos outros homens, como ao 
acolher as dos outros entre as nossas - deve 
induzir-nos a estreltor sempre mais os nos da 

3Alus~o 13 Qt~cn do5 estocos e 21 dos ep~curstns 
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sociedade j6 existente, e a torn6-la o quanto 
possivel mais 6til para nos. Mas como coda 
membro da sociedade busca de tal modo tirar o 
rn6ximo de util para si da propria sociedade, e 
combate em todo outro uma tend&ncia an61oga. 
nem todos podem participar do mesmo mod0 
das vantagens sociais, embora todos tenham 
igualrnente direito a isso. Um direito legitimo 
&, portanto, tornado vdo por aquele b6rbaro 
direito de desigualdade, chamado lei do mais 
forte, cujo uso parece colocar-nos no mesmo 
nivel dos animais e cujo abuso C tdo dificil de 
evitar. R for~a, por exemplo, concedida pela 
natureza a certos hornens, que devariam us6-la 
apenas para socorrer e proteger os fracos. C ao 
contr6rio causa de opressdo para estes 6ltimos. 
Mas quanto rnais a opressdo 6 violenta, tanto 
menos pacientemente a toleram, porque sen- 
tam que nela ndo h6 nenhurna racionalidade. 
Dai a nosdo do injusto e do bem e ma1 moral, 
qus tantos filosofos pesquisaram: o grito do 
natureza, que ressoa em todo homem, a faz co- 
nhscer tamb&m entre os povos rnais pr~mitivos. 
Dai tarnbhm a lei natural qua encontramos em 
nosso intimo, fonte das mais antigas leis ditadas 
pelos homens: rnesmo sem o auxilio das outras, 
esta lei 6 por vezes suficiantemente forte, se 
ndo para vencer a opressdo, ao menos para 
cont&-la dentro de certos limites. De modo que 
o ma1 qua os vicios da nossos semelhantes nos 
infligem produz em nos o conhecimento reflexo 
dcls virtudes opostas a tais vicios; conhecimento 
precioso, que provavelmente uma perfeita unibo 
e igualdade teriam tornado impossivel. 

h. A slsva$6o 6 contsmpla~60 
ds uma intsligQncia onipotmts 

R idCia adquirida do justo e do injusto e 
o conceito anexo da natureza moral das agdes 
nos induzem naturalmente a indagar o que 6 o 
principio que age em nos; ou seja, o que 6 o 
mesrno, a substdnc~a que pensa e quer. Nbo & 
necessdr~o examinar demasiado profundarnente 
a natureza de nosso corpo e a id& que dele 
temos, para reconhecer que ale ndo pode ser tal 
substdncia, uma vez que as propriedades que 
observamos na matbrio ndo t&m nada em comum 
com a faculdade do entandimento e da vontade: 
por conseguinte, o ente chamado eu C formado 

por dois principios de natureza diversa, tbo es- 
treitamente unidos entre si, que a harmonia que 
reina entre os movimentos de um e os afetos do 
outro, e os mantCm ligados, ndo pode ser que- 
brada nem alterada por nos. Uma escraviddo tdo 
independante de nos, unida com as reflexdes 
que somos obrigados a fazer a respeito da na- 
tureza dos dois principios e de sua imperfei<do, 
nos eleva 2.1 contempla@o de urna intelig&ncia 
onipotente, 2.1 qua1 devemos nosso ser e que 
exige um culto. R sxisthncia dela ndo teria neces- 
sidade de outro reconhecimento al&m de nosso 
sentimento interior, mesmo que a isso ndo se 
acrescentasse o consenso universal dos outros 
homens a o testemunho de toda a natureza. 

i. As verdadss supremos s80 fruto 
das primsiras id6ias reflexas 
geradas pslas ssnsag6ss 

€ evidente, portanto, que as no~des 
puramente intelectuais do vicio e do virtude, o 
conceito e a necessidade das leis, a espiritua- 
lidade do alma, a exist&ncia de Deus e nossos 
deveres em rela@o a ele, em uma palavra, 
as verdades das quais temos mais extrema e 
premente necessidade, sdo fruto das primeiras 
idhias reflexas geradas pelas sensagdes. 

j. A origsm ds todas as arks 
ds primsira nrcrssidads 
(agricultura, msdicina rtc.) 

Rpesar da importdncia destas prirneiras 
verdades para a parte mais escolhida de nos, 
o corpo que a elas se encontra unido exige a 
satisfa<bo de suas crescentes necessidadss. 
R obra da conservagdo do corpo consiste em 
prevenir os males que o ameagam ou rernediar 
os que o atingem. Procuramos alcangar estes es- 
copos de dois modos: com nossas dsscobertas 
pessoais e com as pesquisas de outros. Nossa 
relagbo corn os outros nos permite utiliz6-10s. 
Tal 6 a origem da agricultura, da rned~cina, de 
todas as artes de prirne~ra necessidade. €is os 
nossos prirneiros conhecimentos e a fonte de 
todos os outros, at6 daqueles que parecem 
mais distantes. 

J.-O. d'Rlambsrt. 
Discurso pr~ l~rn~nor  do Enc~clopQdia, 

s m  R hlosofia do Enc~clopCdia. 
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s80 o fundarnento 
de todos os conhecirnentos 

Nsstos pdginos iniciois do Tratado das 
sensa@es (1 754). Condilloc sxpbs o plono 
do obro o portir ds seu principio-guia: todos 
os conhacimantos s os foculdodss do alma 
dsrivom dos ssnsogbss. 

Emboro ss trots ds urn principio j6 snun- 
ciodo por Rristotslss s por locke, Condilloc 
ofirmo tsr sido o primairo o dsssnvolv&-lo 
complsto s sistsmoticoments. 

1. A alma chrga 
a todos os seus conhecimentos 
s a todas as suas faculdades 
a partir das sensa~6es que a modificam 

0 fim principal desta obra & fazer ver 
corno todos os nossos conhec~mentos e todas 
as nossas faculdades prov&rn dos sentidos, ou, 
para falar rnais exatamente, das sensasdes, 
urna vez que, na realidade, os sentidos ndo 
s60 rnais que sua causa ocasional. N60 sbo 
eles que sentern: apenas a alma sente por meio 
dos orgdos, e das sensa<des que a modificarn 
ela atinge todos os conhecirnentos e todas as 
suas faculdades. 

Esta pesquisa pode contribuir infinitamente 
para o progress0 da arte de raciocinar: apenas 
ela pode dar-lhe um desenvolvimento at& os 
primeiros principios. Com efeito, nbo encontrare- 
mos urn modo seguro de guiar constanternente 
nossos pensarnentos, se ndo soubermos corno 
eles foram forrnados. 0 que podernos esperar 
de born dos filosofos que recorrern continuarnen- 
te a um instmto que eles proprios nbo saberiarn 
definir? Poderernos esperar exaurir a fonte de 
nossos erros, enqupnto nossa a h a  operar tbo 
rnister~osarnente? E necessario, portanto, que 
nos observernos desde as prirneiras sensa<des 
que provamos: 6 necess6rio esclarecer a razdo 
de nossas prirneiras opera@es; rernontar 6 
origem de nossas idhias, desenvolver seu pro- 
cesso, segui-las at& os lirnites que a natureza 
nos prescreveu: sm urna palavra. G necess6r10, 
corno diz Bacon, reformar toda a intallg&ncia 
humana. 

2. Aristoteles e locke captoram este principio, 
mas n6o o desenvolvrram at6 o fim 

Poder-se-ia, contudo, objstar: tudo & dito 
quando repetimos com Rristoteles que nossos 
conhscimsntos dsrivam dos ssntidos. Nbo h6 
homem inteligenta que nbo seja capaz ds 
mostrar este desenvolvimsnto, qua acrsditais 
tbo necess6rio; ndo h6 nada ds mais inljtil do 
que protslar com locke sobre essss particular~s. 
Rristoteles demonstra genialidads muito maior, 
quando ss contenta em incluir todo o sistsma de 
nossos conhecimentos em uma mdxima gsral.' 

Aristbtelss, sstou de acordo, foi um dos 
rnaiores g&nios do antiguidade, e os qua fa- 
zem esta obje(b0 mostram sem duvida muita 
agudez. Mas, para convencer-nos de qubo 
pouco fundamento tenham as criticas que esses 
movem contra Locke, e o quanto lhss seria irtil 
estudar este filosofo em vez de critic6-lo, basta 
ouvi-10s raciocinar ou ler suas obras, se elss 
escreveram a respeito de questOes filos6ficas! 
Se tais homens unissem a um mbtodo exato 
muita clareza e rnuita precisdo, ales teriam al- 
gum direito de reputar inirteis os esforsos qus a 
rnetafism faz para conhecer o espirito humano. 
Mas ha rnotivo de duvidar que ales estimem 
tanto Rristoteles apenas com o escopo de poder 
desprezar locke, e que dssprezern este com a 
esperanp ds lan~ar o descr&dito sobre todos 
os rnatafisicos. 

Ha muito tempo j6 se disse que todos os 
nossos conhec~mentos originam-se a partir dos 
sentidos. Todavia, os peripat&ticos estavarn tbo 
longe de conhecer esta verdade que, apesar 
da agudez que rnuitos tinham, ndo souberarn 
jamais desenvolv&-la; de rnodo que depois de 
rnuitos s&culos havia ainda uma descoberta a 
fazer. Frequentemente um filosofo toma partido 
pela verdade sern conhec&-la: por vezes obe- 
dece 2.1 corrente, segue a opinido da rnaioria; 
outras vezes, a0 contr6ri0, sendo muito mais 
arnbicioso do que condescendante, resists, 
combate, e chega at& a arrastar consigo a mul- 
tldbo. Desse rnodo forrnaram-se quase todas 
as seitas: elas racioc~navam freqijenternenta ao 
acaso; mas, posto que sernpre se contradiziam, 
era necass6rio tambhrn que alguma tlvesse ds 
vezes razbo. Ignoro qua1 tenha sido o motivo 
que levou Rristoteles a estabelecer o principio 
sobre a origern de nossos conhecimentos. 
Todavia, sei corn certeza que ndo nos deixou 
nenhurna obra em que tal princip~o tenha sido 
desenvolv~do, e que, de resto, procurava ser 
totalmente contr6rio bs opinides de Platbo. 

"'N~hil est In ~ntellactu quod prlus non fuar~t In sensu'. 
corno d~z~om os escolast~cos 



270 Quarta parte - 0 Jlr*minismo e seu desenvolvimento 

lmediatamente depo~s de Flrist6teles vern 
Locks: dos outros fil6sofos que escreveram so- 
bre este assunto ndo & necsss6rio se preocupar. 
0 filosofo i n g k ,  sern duvida, iluminou muito 
a questBo, mas nBo sern deixar ainda alguma 
obscuridade. Veremos que a maior parte dos 
juizos que se m~sturam a todas as nossas sen- 
sa~6es Ihe escaparam; mas ele ndo conheceu 
como nos temos necess~dade de aprender a 
tocar, a ver, a ouvir etc.; que as faculdades da 
alma Ihe pareceram qualidades Inatas, e qus 
ele jamais suspeitou que elas podiam ter sua 
origem na propria sensaq3o. Ele estava, portan- 
to, longs de abrapr em toda a sua extensdo o 
sistama do homem, que sam Molyneuxe talvez 
nBo tivesse jamais tido a ocasido de notar que 
alguns juizos se misturam 6s sensa@es do vista. 
Nega absolutamente que ocorram igualmente 
outros sentidos. Ele cr&, portanto, que nos nos 
servimos deles naturalmente, por uma esphcie 
de instinto, sern que a reflexdo tenha contr~bui- 
do em nada para seu uso [...I. 

3. R necessidade (a inquietude) 
6 a base da qua1 nascem 
todos os modos (0s hdbitos) 
da alma e do corpo 

0 Trotodo dos sensag6as & a hica obra 
em qua o homem tenha sido despojado de 
todos os seus h6b1tos. Rqui, observando o 
sentlmento em seu surgir, demonstra-se de que 
modo adquir~mos o uso de nossas faculdades; 
s aqueles qua tiverem compreend~do bem o 
sistema de nossas sensagbes convlrdo que 
ndo h6 mais necessidade de recorrer 6s vagas 
palavras de instinto, de movimento autom6tic0, 
e a outras semelhantes; ou, palo menos, se 
quiserem empregar sstas palavras, isso poder6 
ser feito com idhias precisas. Mas, para alcanpr 
o escopo deste trabalho, era absolutamente 
necess6rio p6r sob os olhos o principio de to- 
das as nossas opera<bes, as quals, portanto, 
jamais se perdem de vlsta. Bastar6 indic6-lo 
neste resumo. 

Se o homem ndo t~vesse nenhum inte- 
resse em ocupar-se de suas sensa@es, as 
1mpress6es qua os objetos produzem sobre 
ele passar~am como sombras, ndo deixariam 
nenhum t r a p  Depo~s de mu~tos anos ele se 
encontraria como no primelro momenta, sern 
ter adqu~rido nenhum conhec~mento, e sern ter 
outra faculdade a ndo ser o sentimento. Mas 
a natureza de suas sensa@es ndo Ihe permite 
calr nesta letargia. Sendo elas necessariamente 
agrad6veis ou desagrad6veis, ele & ~mpelido a 
procurar as primeiras e a evitar as segundas; e 
quanto mals vivo for o contraste entre o prazer 

e a dor, maior & a ocasido, para a alma, de ser 
atlva. Entao a pr~va<do de um objeto, que con- 
sideramos necess6rio ao nosso bem-estar, nos 
d6 aquele inc6mod0, aquela inquietagdo, que 
chamamos de nscessidods, do qua1 nascem os 
desejos. Estas necessidades se repetem confor- 
me as c~rcunstdnc~as e freqijentemente tambbm 
se formam novas: daqui o desenvolvimento de 
nossos conhecimentos e faculdades. 

Locke foi o primeiro a notar que a inquis- 
ta~do causada pela pr~va@o de um objeto 6 o 
principio de nossas determina@es. Mas locke 
faz surgir a inqu~etqdo do desejo, enquanto 
ocorre precisamente o contr6rio; al&m disso, 
p6e entre o desejo e a vontade maior dife- 
ren~a do que a que no realidode existe; por 
fim, ele considera a ~nflu&ncia do inquietqdo 
apenas no homem que tem o uso de todos os 
sentidos e o exercic~o da todas as faculdades. 
Resta, portanto, a ser demonstrado qua esta 
inquieta<do & o primeiro principio que nos 
d6 os h6bitos de tocar, de ver, de ouvir, de 
sentir, de degustar, de comparar, de julgar, 
de reflet~r, de desejar, de amar, de od~ar, de 
temer, de esperar, de querer - em sumo, por 
meio dela, nascem todos os h6b1tos do alma 
e do corpo. Por isso era necess6rio remontar 
mais al&m dclquilo que este filosofo ndo tenha 
feito. Mas, pela impossibilidade em que nos 
encontramos de examlnar nossos primeiros 
pensamentos e os primeiros movlmentos, seria 
necess6rio adivinhar e por isso fazer diversas 
suposi$%s. 

4. Rs quatro partes em que se divide 
o Tratado das sensqbes 

No entanto, a~nda ndo & sufic~ente remon- 
tar 6 sensaq30. Para descobr~r o progress0 de 
todos os nossos conhec~mentos e de todas as 
nossas faculdades, serla Importante d~stingu~r 
aquilo que devemos a coda sentido; tal pes- 
quisa a~nda ndo fora tentada. Daqu~ surglram 
as quatro partes do Trotodo clos ssnsog6ss. R 
primeira trata dos sentidos que por si mesmos 
nd0 podem julgar a respeito dos objstos exte- 
riores. R segunda, do tato, ou seja, do unico 
sent~do que por SI mesmo julga a respeito dos 
objetos exteriores. R tercelra trata do modo 
como o tato adestra os outros sentidos para 
julgar a respelto dbs objetos exterlores. R 
quarto, das necessidades, das idhias, da ativi- 
dade de um homem  sola ado que goza o uso de 
todos os seus sentidos. Esta expos~@o mostra 

WW. Moynaux (1656-1698) mantava am rala<do 
ep~stolor corn Locka. 
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de rnodo evidente que o escopo da obra h de 
fazer ver de quais idhias somos devsdores a 
coda sentido, e corno, quando eles se refinern, 
nos ddo todos os conhecimentos necess6rios b 
nossa consetva@o. 

Das sensa<des nasce, portanto, todo o 
sisterna do hornem: sistsma perbito, cujas 
partes todas est60,ligadas entre si e se susten- 
tam rnutuamente. E urna cadeia de verdades: 
as primeiras observaq3es preparom as que 
dever6o segui-las, as ultirnas confirmam as 
precedentes. Se, por exemplo, lend0 a pri- 
meira parte cornepnos a psnsar que poderia 
bem acontecer que o olho, por si proprio, ndo 
julgus as grandezas, as figuras, as situa@as, 
as disthcias; depois, quando aprendernos no 
terceira parte que o tato nos fornece todas estas 
idh~as, ficamos plenamente convencidos. Se este 
slstema se apoia sobre suposi<des, todavia, 
todas as consequ&ncias que dele se deduzern 
860 demonstrodas pela nossa experi&ncia. N6o 
h6 homem, por exemplo, que tenha apenas o 
sentido do olfato: urn animal semelhante ndo 
sobaria prover b propria conserv~~do; mas, 
para dernonstrar a verdade dos raciocinios que 
fizernos ao obsatv6-lo, basta que um pouco de 
reflexdo sobre nos mesrnos nos f q a  reconhe- 
cer que devernos ao olfato todas as idhias s 
faculdades que poderiamos descobrir nssse 
homern, e que apenas corn a t e  sentido ndo 
nos serla possivel adquirir outras. Poderiarnos 
nos contentar de cons~derar o olfato fazendo 
abstraq5o da visdo, da audiq50, do gosto, do 
tato: caso tenharnos feito suposi@es, foi para 
tornar corn elas tal abstrag6o rnais f6cd. 

Locke distingue duos fontes da nossas 
idhias: os sentidos s a reflexdo: Seria rnais 
exato admitir apenas uma, seja porque a 
reflex60 ndo 6, em seu principio, rnais que a 
propria sensa<do, seja porque ela n6o 6 tanto 
a fonte dcls idbias quanto o canal pelo qua1 
estas d~rivam dos santidos. Esta in~xatiddo, 
por rnais que aparega Ieve, todavia recobre 
seu sisterna corn rnuita obscuridade, porqus o 
pde na irnpossibilidade de desenvolver seus 
principios. De tal modo este fi16sofo contento- 
se ern reconhscer que a a h a  percebs, pensa, 
duvida, cr&, raciocina, conhece, quer, reflete, 
que estarnos convencidos da exist&ncia destas 
opsra@es, pois as encontrarnos em nos mas- 
mos, e que elas contribuem para o progress0 
de nossos conhecimentos. Mas ele n6o sentlu 
a necessidade de descobrir seu pr~ncipio e sua 
gerqdo, e n6o tsve sequer a suspeita de que 
possam tdo-sornente ser h6bitos adquiridos: 
porece que as tenha olhado corno 0190 inato, e 
diz apenas qua se aperfei~oam corn o exercicio. 

E. Ronnot de Cond~llac. 
Trotado das sensa@es. 

D E S  

S E N S d T I O  NS, 
A MADAME LA COMTESSE 

T O M E  L 

Chcz D X  B v ~ e  taint ,  Qwy da Au- 
guftius, i Saint Paul. 



Rs finicas duas provas 
da sxistgncia d i  Dsus 

No Tratado de metafisica, Voltoire sus- 
tsnto que 'podemos consideror o proposigdo 
'Deus existe' como o coiso mois varossimil 
que os homsns possam pensor". Contra 
o otaismo, portonto, ale ofirmo o deismo, 
segundo o quo1 'poro coptor Dsus ndo h6 
necessidade de nenhumo revdogdo, mos 
bosto o rozdo". 

No possogem que propomos, Voltoire 
sxp6e os qus poro sle constitusm os unicos 
duos provos do axisthcio de Daus, "com- 
pgndio de diversos volumes": umo noturol 
s oo olconce dos mentes comuns, e umo 
metofisico, bem menos ocessival 6s mentes 
rud~s. 

Sdo dois os modos de chegar ao conceito 
de um ser regente do universo. 0 mais natural 
e o rnais eficaz para as capacidades mentais 
comuns 6 o que considera ndo so a ordem que 
reina no unlverso, mas tambbm o fim ao qua1 
cada coisa parece referir-se. Sobre apenas esta 
id&ia forarn compostos muitos grandes volumes. 
mas estes, em seu conjunto, ndo cont&m nada 
a mais que o seguinte argumento. 

Quando vejo urn relogio cujo ponteiro 
marco as horas, disso concluo que um ser inte- 
ligente montou as engrenagens dessa m6quina 
para que o pontelro marque as horas. Rssim. 
quando considero as engrenagens do corpo 
humano, concluo que um ser inteligente montou 
os org8os para que sejam recebiclos e nutridos 
nova meses na rnatriz; que os olhos nos s60 
dodos para ver, as rndos para segurar, e assim 
por diante. 

Deste argumento, porhm, posso concluir 
apenas que & provdvel que um ser intel~gente 
e superlor tenha preparado e plasrnado com 
hab~lidade a mathr~a; mas ndo que tenha feito 
a mat&ria corn nada e que seja em todo aspecto 
~nfinito. Em minha mente busco bem o nexo entre 
estas idbias: "< provdvel que eu seja a obra 
de um ser mais poderoso do que eu; portanto, 
tal ser exlste desde a eternidade; portanto, 
ele criou todas as coisas, & infinito etc.". N60 
percebo a concatena@o que leva d~reto a 

esta conclusdo; vejo apenas que h6 0190 mais 
poderoso do que eu, e nada mas. 

0 segundo argumento & mais metafisico, 
menos acessivel 6s mentes rudes e leva a co- 
nhecimentos bem mais vastos. Ei-lo em breves 
palavras. 

Eu existo; portanto, algo exists. Se 0190 
exists, algo deve ter existido desde a eterni- 
dada, porque aqu~lo que existe ou existe por si 
proprio ou recebeu ssu ser de outro. Se ex~ste 
por si mesmo, existe, e sempre existiu, neces- 
sariamente, e G Dsus; se recebeu o proprio 
ser de outro, e este de outro ainda, e assim 
por diante, aquele do qua1 o irltimo recebeu o 
proprio ser dsve, necsssariamente, ser Deus. < inconcebivel, com efeito, que urn ser d& o ser 
a outro a ndo ser que possua o poder de criar. 
Por outro lado, se afirm6ssemos que uma coisa 
recebe, ndo digo a forma, mas a exist&ncia 
de uma outra, e esta de uma terceira, e esta 
de outra ainda, e assim por diante ao infinito, 
sustentariarnos um absurdo, porque, neste caso. 
todos os seres ndo teriarn nenhuma causa de 
sua exist&ncia. Considerados em seu conjunto, 
eles ndo t&m nenhuma causa externa de sua 
exist&ncia; considerados cada um em particular, 
ndo t&m nenhuma interna: ou seja, todos juntos 
ndo sdo devedores de sua exist6ncla a 0190; 
tornados individualmente, nenhum ex~ste por 
si mesmo: nenhum pode, portanto, existir de 
modo necess6rio. 

Sou obrigado, portanto, a adm~tir que 
h6 um ser que existe necessariamente por si 
mesrno desde a eternidade e que 6 a ongem 
de todos os outros seres. D~sso segue-se es- 
sencialmente que & infinito por duragbo, por 
~mensiddo, por pot6ncia: com efeito, quem o 
poderia lim~tar? 

"Mas - objetareis - o mundo material & 
precisamente o ser por nos procurado". Examl- 
nernos com espirito sereno se isso & prov6vel. 

Se este mundo material existisse por si 
memo de modo absolutamente necess6rio. 
seria contraditor~o pensar que a min~ma parte 
dele poderia ser diferente de como &, pois, se 
o seu sar neste momento & absolutamente ne- 
cessbr~o, isso & suficiente para exclu~r qualquer 
outra maneira de ser. Ora, est6 fora de dfivida 
que esta mesa sobre a qua1 escrevo, esta pena 
de que me sirvo, n6o forarn sempre aquilo que 
s6o; estes pensarnsntos que trago sobre esta 
folha um rnomento antes nem sequer exlstiam, 
e ndo existsrn portanto de rnodo necess6rio. 
Ora, se coda parte ndo existe corn absoluta 
necessidade. & impossivel que o todo ex~sta 
por si rnesmo. Eu produzo rnov~mento; portanto. 
um movimento antes n6o existla; portanto, n60 
6 essential 6 mathria; portanto, ela o recebe 



de outro; portanto, h6 um Deus que o comunica 
a eta. Da mesma forma, a intelig&ncia ndo h 
essencial b mathria, porque uma rocha ou o 
trigo ndo pensam. Da quem, entdo, as partes 
do mathria que pensam e sentem recebaram 
o sentimento e o pensamento? Ndo de sir 
pois sentem apesar delas; nem da matbria 
em geral, porque o pensar e o sentir ndo per- 
tencem b ess&ncia do matbria. Receberam tais 
dons, portanto, do mdo de um Ser supremo, 
inteligente, infinito, causa origin6ria de todos 
0s seres. 

€is em poucas palavras CIS provas do 
existhcia de Deus e o comp&ndio de diversos 
volumes, que coda leitor poder6 desenvolvar 
conforme queira. 

Voltare,, 
Trotodo da rnatafisico. 

Ern defso do tolerdncio Voltoire por todo 
a vido sustentou urno gronda botolho, e o 
otoque rnois rnarnor6vel contro o "rnonstro" 
do intolerdncio foi raolizodo palo ilurninisto 
fronchs corn seu Tratado sobre a tolerdncia, 
provocodo pelo "coso Colas". 

Pelo firn de rnorgo de 1762, urn viojonte 
qua provinho de longuedoc parou em Fer- 
ney e contou a Voltoire urn foto qua ogftoro 
o cidade de Toulouse. 16, o nagocionte 
colvinisto Jeon Colos hovio sido h6 pouco 
supliciado, enforcodo s quairnodo por ordem 
do Porlornanto do cidode. Jeon Colos - qua 
fora morto pardoondo saus olgozes - foro 
ocusodo de motor seu filho Morc-Rntoine, 
a firn de impadi-lo de se tornor cotolico. No 
reoliclode, trotou-se openos de urn coso de 
bbrboro e cruel intolerdncio religloso. Urno 
multid6o enfurecido de catolicos fondticos 
e juizes tornbkrn fondticos condenorom urn 
inocan te. 

Sob o smog60 desses Fotos, Voltoire 
escreveu o Tratado sobre a tolerdncia, no 
quol, contro o doenp feroz do intolerdncio, 
propunho aste rernhdio: "0 rnslhor rnelo 
poro diminuir o numero dos maniocos, se 
aindo rsstom, & de confior esto dosngo do 
espirlto oo regime do roz60, qus lento mos 
infolivelmente ilumina os homens". 

Rs pdginos saguintes, tirados do Dicio- 
ndrio filosof~co, rnostrom como poro Voltaire 
a tolerdnc~a tenho se tornodo nscess6rio por 
couso clos froquazos e dos erros dos homens. 

1. A tolerhcia 6 a "heranga" da humanidade 

0 que 6 a tolerbncia? € a heranp da 
humanidade. Estamos todos empastados de 
fraquezas e de erros: pardoemo-nos recipro- 
camente nossas tolices - h a primeiro lei da 
natureza. 

Na Bolsa de Rmsterdam, de londres, de 
Surat, de Bassora, o guebro, o baniane, o ha- 
breu, o mu<ulmano, o deicola chin&, o br6ma- 
ne, o cristdo grego, o catolico romano, o cristdo 
protestante, o cristdo quacre traficam um com o 
outro: nenhum levantart, o punhal contro outros 
para ganhar almas para sua propria religiBo. 
Por que, entbo, nos esgonamos mutuamente 
quclse sem interrup@o, do pr~meiro concilio de 
Nichia em dianta? 

Constantino comesou por promulgar um 
edito que permitia todas as religides e terminou 
como perseguidor religioso. Rntes dele comba- 
tiam-se os cristdos apenas porque comepmm 
a constituir um partido dentro do Estado. 0 s  
romanos permitiam todos os cultos, 0th os do8 
hebreus e dos egipcios, pelos quais t~nham 
tanto desprezo. E por que Roma os tolerava? 
Porque os egipcios e os proprios judeus ndo 
procuravam destruir a antiga religido do ~mph- 
rio, n6o corriam terra e mares com o escopo de 
fazer proshlitos: pensavam apenas em ganhar 
dinheiro. no passo que n6o hh dirvida de que 
os cristdos queriam que sua religido fosse a do- 
minant~. 0 s  hebreus n6o quer~am qua a estatua 
de Jirpiter estlvesse em JerusalCm, mas os cris- 
taos nbo a queriam no Capitolio. Santo Tombs 
teve a lealdade de confessar que, se os cristdos 
ndo destronizaram os imperadores, foi apenas 
porque nao o conseguiram. Sua convic~60 era 
de qua toda a terra deve ser cristd: eram, por- 
tanto, necassariamente ~n~migos de toda a terra, 
at& que n6o tivesse se convertido. 

Depois, eram ~nimigos uns dos outros em 
rela(6o a todos os pontos controvertidos de 
sua religido. € precis0 considerar Jesus Cristo 
em primeiro lugar como Deus? Rqueles que o 
negam sdo anatemotizados sob o nome de 
eb~onitas; e estes, por sua vez, anatematmm 
os adoradores de Jesus. Rlguns querem que 
todos os bans sejam comuns, como se sustenta 
que o fossem no tempo dos opostolos? Seus 
adversdr~os s6o chamados de n~colaitas e 860 
acusados dos mois infomes deltos. Outros 
tendem a uma devogio mistica? 560 chamados 
"gnosticos" e furiosamente perseguidos. Mar- 
c16o disputa a respeito da Trindade? € tratado 
como rdolatra. 

Tertuliano, Prax&ia, Origenes, Novato, 
Novac~ano, Sab6lio. Donato s60 todos perse- 
gu~dos por seus irm6os antes de Constantino; 
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e, logo que este fez triunfar a religido cristd, eis 
que os atanasianos e os eusebianos se Fazem 
mutuamente em pedqos; e, a partir daquele 
tempo, a Igreja cristd se inundou de sangue, 
at& nossos dias. 

0 povo hebreu era, confesso, um povo 
bastante b6rbaro. Esganava sern piedade 
todos os habitantes de um desventurado pais 
sobre o qua1 ndo tmha maiores direitos do que 
hoje teria sobre Paris e sobre londres. Todavia, 
quando Naamd curou-se da lepra por ter-se 
imerso sets vezes no Jorddo e, para testemu- 
nhar sua propria gratiddo a Eliseu, o qua1 Ihe 
havia ensinado o segredo, disse-lhe que, por 
reconhecimento, adoraria o Deus dos hebreus, 
reservando-se, porhm, a faculdade de adorar 
tambhm o Deus do proprio rai, Eliseu ndo hesi- 
tou em Ihe conceder a permissdo.' 0 s  hebreus 
adoravam seu Deus, mas ndo se espantavam 
de que cada povo tivesse o seu proprio. Con- 
sideravam justo que Kemosh tivesse concedido 
certo distrito aos moabitas, com a condi~do de 
que seu Deus igualmente Ihe desse Jaco 
nbo hesitou em se casar com as filhas de um 
idolatra: Lab60 tinha seu Deus, assim como 
Jaco tinha o seu. Sdo exemplos de tolerdncia 
no povo mais intoterante e cruel da antiguida- 
de: nos o imitamos em seus furores absurdos, 
porhm nZlo em sua indulg&ncia. 

€ claro que todo aquele que persegue 
urn outro, seu irrnbo, porque ndo & de sua 
opinido, & um monstro. lsso est6 fora de dis- 
cussbo. [.  . . ]  

2. 0 cristianismo e a tolerdncia 

Entre todas as religibes, a cristd 6, sern 
duvida, a que deve ~nspirar maior toler8ncia. 
ernbora at& hoje os cristbos tenharn sido os 
mais lntolerantes dos homens. 

Jesus, tendo-se dignado a nascer na po- 
breza e no balxeza, como seus ~rrnbos, jamais se 
dignou a praticar a arte de escrever. 0 s  hebreus 
tinharn uma lei escrita minuciosissima, e nos nBo 
possuimos sequer uma linha do rn6o ds Jesus. 
0 s  apostolos se dividiram sobre diversos pon- 
tos: sbo Pedro e sdo Oarnab6 corniam carnes 
proibldas com os neocr~stdos estrangeiros e se 
abstinham delas com os hebreus. Sdo Paulo 
reprovou-lhes tat conduta; todavia, dspois o 
proprio Paulo, qua fora fariseu e dlscipulo do 
fariseu Garnotiel e perseguira corn furor os 
crlstbos. e aue denois, cansado de Gamaliael. 

se tornou cristdo, igualmente foi sacrificar no 
templo cle Jerusalbm, no tempo de seu apos- 
tolado. Observou publicamente por oito dias 
todas as cerim8nias da lei hebraica, b qua1 
havia renunciado; at& acrescentou devo~des e 
purifica<bes a mais: em sumo, "judaizou" sern 
reservas. 0 maior ap6stolo cristdo Fez por oito 
dias as mesmas coisas pelos quais hoja, em 
grande parte dos povos cristdos, os homens 
sdo condenados 6 fogueira. 

Teudas e Judas o Galileu se afirmaram 
"Messias" antes de Jesus; Dositeu, Sirndo, Me- 
nandro se disseram tais depois de Jesus. Desde 
o primeiro s&culo da Igreja, e antes ainda que o 
nome de "cristdo" fosse conhecido, j6 havia na 
Jud&ia umas vinte seitas. 0 s  gnosticos contem- 
plativos, os ess&nios, os dositeus, os cerintios 
existiam ainda antes que os dlscipulos de Jesus 
tivessem tomado o nome de "cristdos". Existiram 
logo trinta Evangelhos, coda um dos quais per- 
tencente a uma comunidade diferente; e desde 
o fim do primeiro s&culo podem ser enumeradas 
cerca de trinta seitas cristds na Asia Menor, no 
Siria, em Rlexandria e at& em Roma. 

Todas essas seitas, desprezadas pelo 
govern0 romano e escondidas na clandestini- 
dade, perseguiam-se todavia umas bs outras 
nos subterr8neos em que se rastejovam, ou 
seja, trocavam-se injurias: a h c a  coisa que, em 
sua abjeq30, podiam fazer. Erarn quase todas 
compostas de pessoas da ral& do povo. 

Quando, por fim, alguns cristdos acolhe- 
ram os dogmas de Platdo s misturararn um pou- 
co de Rlosofia b sua religido, qua separararn da 
hebraica, elas se tornaram pouco a pouco rnais 
respeitbveis, mas perrnaneceram sempre dividi- 
dos em seitas, sern que nunca houvesse um so 
period0 em que a lgreja cristd estivesse unida. 
€la nasceu no rneio de divisbes dos hebreus, 
dos samarltanos, dos fariseus, dos saduceus. 
dos ass&nios, dos judaitas, dos discipulos de 
Jobo, dos terapeutas. [. . .] 

T6o horrivel discordia, que dura tantos 
s&culos, deveria nos ensinar a nos perdoarmos 
um ao outro nossos erros: a discordia & o flagelo 
do gGnero humano e a toler8ncia & seu ljnico 
rem6d1o. 

Voltaire. 
Duondno filosof~co. 

'C f  i i  Reis 5.18. 
"f. Jud~te 1 1.23-24 
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Capitulo de'cimo segundo - O Jluminismo na F r a n ~ a  w- 

0 s  principios &ticos 
fundomintois 
30s tr&s tipos 3s govsrno 

R doutrino de Montasquieu sobre as 
tr&s espQcies ds govsrno (republicono, 
mondrquico, despotico) giro em torno do 
correspond&ncio entre codo umo destas 
Forrnos e o principio Btico peculior no quo1 
elo ss inspiro. 

No possogem saguinte sao justornsnts 
expostos os tr&s princ/pios, isto 6, os poix6as 
hurnonos Fundomentois que movem os tr&s 
Forrnos de govsrno: o virtude paro o Forrno 
republicono, a honra paro o Forrno rnon6rqui- 
co, e o medo para a Formo despotico. 

1. 0 governo republicano, 
mon6rquico e despotico 

Falei de como a natureza do governo re- 
publican~ consiste no fato de que o povo como 
um todo, ou algumas fornilias, ai gozarn do 
supremo poder; como no governo monbrquico 
6 o principe que exerce esse poder, mas como 
ele o usa segundo certas leis estabelecidas; e, 
Finalmente, como no governo despot~co urn so 
governa segundo seus caprichos e vontades. 
Nbo prsciso de mals nada para encontrar os 
tr&s principios dos governos citados: eles dai 
derivam naturalmente. Come<arei pelo governo 
republicano e antes falarei do democrbtico.' 

2. A virtude 6 o principio fundamental 
da democracia 

Para um governo monClrqu~co ou para um 
despotico nbo C preciso mu~ta probidads para 
manter-se ou sustentar-se. R forso das leis em 
urn, o brqo do principe sempre levantado no 
outro, regulam ou regem todas as coisas. Mas 
em um Estado popular C preciso uma mola o 
mas, que ndo 6 outra coisa sendo a virtude. 

0 que eu disse 6 confirmado pelo curso 
tntsiro da historia, e 6 igualment~ bern conforme 
6 natureza das colsas. € claro, com efeito, qus 
em uma monarqula, onde quem faz executar as 
leis julga a si propno como estando acma delas, 
se tem necessidads da virtuds em medido me- 

nor do que em um governo popular, onde quem 
faz executar as leis sente que ale proprio est6 
a elas submet~do, e carragorb seu peso. 

€ claro, por outro lado, que um monarca, se, 
por mau conselho ou neglig&ncia, deixa de fazer 
executor as leis, pode reparar o ma1 facilmente: 
bastar-lhe-6 mudar conselho ou corrigir em si a 
mesmo nsglig6ncia. Mas, quondo as leis deixo- 
ram de ser executadas em um Estado popular, 
como a corrupsdo do repljblica pode ser sua 
causa Cnica, o Estado est6 doravante perdido. 

No sQculo passado, foi urn espetdculo 
bastante belo ver os ingleses Fazersm esforsos 
ingentes para estabelecer a democracia em 
sua casa. Como aqueles que manejavam os 
assuntos eram de pouca virtude, e sua ambisbo 
estava irritada por causa do sucesso daquele 
que mais hav~a ousador2 e openas o espirito 
de uma fac$~o repr~mia o do outra, o governo 
mudova sem trbguo: o povo, sstupsfato, procu- 
rava a democracia, sem encontrb-la em nenhum 
lugar. Finalmente, depois de vbr~os movimentos, 
vbrios cheques e abalos, tiveram de repousar 
sobre o memo governo que haviam proscrito. 

Quando Silas quis restituir a l iberd~de,~ 
Roma ndo estava em grau da receb6-la; ndo 
tinha mais que um d6b1l resto de virtude, e, 
uma vsz que teve sempre menos, ao inv6s de 
despertar-se, depois de Chsar, Tib6rio. Caio, 
Clbudio, Nero, Domiciano, sempre mais se tor- 
nou escrava: todos os golpes choveram sobre 
tiranos, nunca sobre a tiranla. 

0 s  politicos gregos, que viviam em urn 
governo popular, reconheciarn na virtude a unica 
forp capaz de sustentd-lo. 

0 s  politicos de hoje nos falam apenas 
de manufaturas, de com6rci0, de f~nanqx, de 
riquszas, at6 da luxo. Quando vem a foltar 
esta virtude, entra a ambisdo nos cora56es 
prontos para receb6-la, e a avidez em todos. 
0 s  desejos mudam de objeto: aquilo que antes 
se amava, nbo 6 rnais amado; antes se era 
livre com as leis, agora se quer s&-lo contra 
elas. Cada cidaddo parece um escrovo fugido 
da casa do patr6o. 0 que ontes era mbxima, 
agora 6 chamado rigor; o que antes era regra, 
agora estorvo; o qua ontes era protqdo, agora 
temor. E a frugalidade que .agora chama-se 
avidez, ndo o desejo de possulr. Rntes os bens 
dos individuos formavam o tesouro publ~co; 
agora o tesouro publico torna-se patr~mbn~o 
dos ~ndividuos. R repirblica 6 um corpo morto, 

'R democrdt~co e n  oristocrdt~ca 860 os duns formns do 
governo rapublicono. 

"rota-se da Cromuell. 
3Ranunc~nndo b d~todurn, no ono 79 n C 
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cuja forca i: constituida apsnas palo poder de 
alguns cidaddos s pela licensa de todos. 

3. fl honra 6 o principio fundamental 
da monarquia 

Nas monarquias, a politico faz realizar as 
grandes smpresas, empregando o menos pos- 
sivel a virtude, assim como, nos m6quinas mais 
aperfeieoadas a arte serve-se o menos possivel 
dos movimentos, das forgas, das rodas. 0 Es- 
todo vive indspsndsntemente do amor-p6trio. 
do desejo do verdadeira gloria, da ranfincia de 
si mesmos, do sacrificio dos proprios interesses 
mais caros, de todas as virtudes heroicas que 
encontramos entre os antigos e das quais 
somente ouvimos falar. Rs leis tomam o lugar 
destas virtudes, doravante infiteis. [ .  . . ]  

Rpresso-me agora em grandes passos, 
para que ndo se creia que eu deseje compor 
uma s6tira do governo mon6rquico. De modo 
nsnhum. Ss para este governo falta uma mola, 
ele, porhm, possui outra: a honra, ou seja, o 
preconceito de todos, seja qua1 for a condigbo a 
que pertencam, toma o lugar do virtude politico 
do qua1 falei, e a representa em todo lugar. R 
honra 6 capaz de inspirar as agbes mais balas 
e, unida 6 fore0 das leis, de conduzir o gover- 
no a seu objetivo, exatamenta como a propria 
virtude. Rssim, nos monarquias bem reguladas. 
serdo quase que todos bons cidadbos, mas um 
homem virtuoso dificilmente sar6 encontrado. 
Corn efeito, para ser um homsm virtuoso, & 
preciso ter a intenebo disso, e amar o Estado 
por si mesmo, ndo por nossa causa. 

Conforme disssmos, o governo mon6rqui- 
co pressupae a sxist&nc~a de postos, proeml- 
nhncias, e t ambh  de uma nobreza origin6ria. 
R honra, por sua natureza, requer distin@es e 
prefer&ncias: seu lugar, portanto, se encontra 
em um governo semelhante. R ambigdo i: peri- 
gosa em uma repfiblica, mas tem bons efeitos 
em uma monarquia: ela Ihe d6 a vida e tem a 
vantagem de ndo ssr perigosa, porque facil- 
mente pode ser reprimida. Podeis dizer que Ihe 
acontece a mesma coisa que ao sistama do uni- 
verso, onde urna forp afasta incessantemente 
do centro todos os corpos, enquanto a forp de 
gravidade a ele os reconduz. R honra faz mover 
todas as partes do corpo politico e as ligo por 
melo de sua propria ~560,  e els que cada um 
se dirige para o bem comum, crendo dirigir-se 
para 0s proprios Interesses particulares. E ver- 
dade que, filosoficamente falando, aquilo que 
dirige todas as partes do Estado i: uma honra 
falsa; do,  entretanto, 6 ljtil para o bem publico, 
mais do que o seria a verdadeiro honra aos 

individuos que a possuissem. E j6 ndo & uma 
boa coisa obrigar os homsns a realizar agdes 
dificeis pelas quais 6 preciso forca de car6ter. 
sem outra recompensa que o barulho que estas 
a@es provocam? 

4. 0 medo C o principio fundamental 
do governo despdtico 

Rssim como em uma repfiblica 6 necess6ria 
a virtude, e na monarquia a honra, tambhm no 
governo despotico B pr~ciso o medo: a virtude 
nbo & nacess6ria e a honra seria perigosa. 0 
poder imenso do principe passa inteiramente 
para as m6os daqueles aos quais ele o con- 
fia. Pessoas capazss de ter grande estima de 
si mesmas poderiam sntdo fazer revolucbes. 
Portanto, o medo deve abater todas as cora- 
gens, apagar tambbm o mais fraco senso de 
ambicdo. 

Um governo moderado pode, enquanto 
quiser e sem perigo, afrouxar seus dispositi- 
vos: bastam suas leis, sua propria forp para 
sustent6-lo. Todavia, quando em um governo 
despotico o principe esquece por um momento 
de Ievantar o braco, quando nbo pode aniquilar 
em um piscar de olhos aqueles qua det&m os 
primeiros postos, tudo est6 perdido. Com efeito, 
o medo, mola do governo, vem a faltar e o povo 
nbo tern mais protetor. Talvez 6 neste sentido 
que alguns cadis4 sustentaram que o Gronde 
Senhor nbo i: obrigado a manter a propria 
palavra, o proprio juramento, quando, assim 
fazendo, limita sua propria autoridads. 

€ preciso, portanto, qua o povo seja jul- 
godo pelas leis, e os grandes pelo capricho do 
principe; que a cabega do ultimo dos sljditos 
seja segura, a a dos pax6s sempre em perigo. 
Ndo & possivel falar daqueles monstruosos 90- 
vernos sem tremer. 0 sofi5 da P&rs~a, destrona- 
do em nossos dias por Meriveisr6 viu o governo 
perecer antes da conquista, porque nbo havia 
derramado sangue suficientemente. Conta-nos 
a histona como as crueldades horriveis de Do- 
miciano apavoraram os governadores corn tal 
sinal, de modo que sob sau re~nado o povo se 
restabeleceu um pouco. Do memo modo, uma 
torrente que arruina apenas .uma parte deixa 
no outra parte terras, onde o olho de longe 
divisa prados. 

C.- l .  Mont~squ~eu, 
0 espirito dos 161s. 

"odi j u ~ z  (do 6robe qodh~). 
5Assim denominavo-sa, no Oc~dants, o re1 do Phrs~o. 
Wm chsfa afe~Bo. 



CapituIo dkcimo terceiro 

I. P\ vida 
e o significado da obra 

Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra em 1712. Perdendo a mae no 
momento do parto, recebeu uma educaqao bastante desordenada. Em 1728 dei- 
xou Genebra, e logo encontrou refugio em Les Charmettes, nas proximidades de 
Chambery, junto de Madame de Warens que foi para ele mae, amiga e amante. 
Em 1741 estabeleceu-se em Paris, onde estreitou amizade com Diderot e os enci- 
clopedistas. Em 1750 publicou o Discurso sobre as ciCncias e sobre as artes, em 1755 
o Discurso sobre a desigualdade, que Ihe valeu um imprevisto e 
inesperado sucesso. Em 1758 rompeu com os enciclopedistas por r ' g U '  
causa de uma divergdncia substancial de avaliaqao a respeito da pensador 
sociedade do tempo. Retirando-se em Montmorency, viveu um do seculo XVl,l 
period0 intenso e fecundo: em 1761 publicou a Nova Heloisa, em - 3 I 
1762 0 contrato social e Emilio, mas as ultimas duas obras foram 
condenadas pelas autoridades civis e eclesiasticas de Paris e de Genebra. Amar- 
gurado, rejeitou seus direitos de cidadao genebrino e se transferiu para Mitiers- 
Travers, no territorio de Neuchitel. Em 1766 aceitou o convite de Hume para ir a 
Inglaterra, mas as relasees com o filosofo inglds foram breves e dificeis. Voltando 
para a Franqa e estabelecendo-se novamente em Paris, completou as Confissdes e 
o Ensaio sobre a origem das linguas. Morreu em 1778. 

Rousseau aparece corno uma figura complexa e controvertida, objeto de di- 
versas interpretaqees tambem opostas entre si, que convdm apenas por considera- 
lo o primeiro grande teorico da pedagogia moderna. certo, em todo caso, que 
Rousseau reune com seus escritos a veia profunda do lluminismo e lanqa as raizes 
do romantismo, exprime traqos inovadores e reaqees conservadoras, o desejo e 
ao mesmo tempo o temor de uma revolu@o radical, a nostalgia da vida primitiva 
e o medo de que, por meio de lutas insensatas, se possa cair novamente naquela . . .  
barbarie. 

Iluminista e romiintico, individualista 
e coletivista, antecipador de Kant e precur- 
sor de Marx, Rousseau foi alvo de diversas 
interpretagtjes e muitos estudos, a ponto 

de, a partir dos anos 50 do sCculo XX, se 
chegar a falar de uma "Rousseau-Renais- 
sance". Definido por Kant corno "o Newton 
da moral" e pel0 poeta H. Heine corno "a 
cabeqa revolucioniria da qua1 Robespierre 
nada mais foi do que a mio  executora", 
Rousseau aparece corno figura complexa 
e controvertida. Considerado com razz0 
corno o maior pensador do sCculo XVIII, 
ele se imp& por motivos contrastantes. Para 
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alguns C o teorico do sentimento interior 
como unico guia da vida, para outros C o 
defensor da absor~iio total do individuo na 
vida social, contra as renascentes fraturas 
entre interesses privados e interesses cole- 
tivos; para alguns C liberal, para outros C o 
primeiro te6rico do socialismo; para alguns, 
C iluminista, para outros C antiiluminista; 
para todos i o primeiro grande tedrico da 
pedagogia moderna. 

Como quer que seja lido e interpretado, 
o certo C que Rousseau, nos seus escritos, 
reune a veia mais profunda do Iluminismo 
e langa as raizes do romantismo, expressa 
impetos inovadores e reagbes conservadoras, 
o desejo e, ao mesmo tempo, o temor de 
urna revoluq5o radical, a nostalgia da vida 
primitiva e o medo de que, por causa de lutas 
insensatas, se possa recair naquela barbirie. 
Figura rica e contraditoria, Rousseau fasci- 
na pela complexidade dos sentimentos que 
descreve e pela clara denuncia, em pleno sC- 
culo XVIII, dos perigos de um racionalismo 
exasperado. Com efeito, ele estava persua- 
dido de que, sem os instintos e as paixGes, a 
raziio torna-se estCril e acadimica, ao passo 
que, sem a disciplina da razio, as paixbes 
e os instintos levam ao caos individual e h 
anarquia social. 

Jean-Jacques Rousseau nasceu em Ge- 
nebra, em 28 de junho de 1712. Tendo per- 
dido a miie no momento do parto, transcor- 
reu sua infincia com o pai Isaac, relojoeiro 
e homem que amava boimias. Confiado 
primeiro a um pastor calvinista e depois 
a um tio, recebeu urna educagiio bastante 
desordenada. Aprendiz de gravagiio, Rous- 
seau deixou Genebra em 1728 e, depois de 
urna breve experiincia como camareiro de 
urna familia de Turim, encontrou refugio 
em Les Charmettes, nas proximidades de 
ChambCry, junto de madame de Warens, 
que lhe foi mie, amiga e amante. "Uma 
mulher toda ternura e dogura", como ele 
a recorda, que lhe possibilitou estudar e se 
instruir, sem distraqGes, longe do tumult0 
da cidade. Escreve Rousseau: "Uma casa 
isolada sobre o declive de um vale foi nosso 
refugio: la, durante quatro ou cinco anos, 
desfrutei de um stculo de vida e felicidade 
pura e plena, que oculta com seu esplendor 
tudo aquilo que a minha situagiio presente 
tem de horrivel". 

Em 1741, o filosofo de Genebra dei- 
xa ChambCry e se instala em Paris, onde 
estabelece amizade com Diderot e, por seu 
intermCdio, com os enciclopedistas. Niio 

acostumado com a vida nos salbes, niio se 
sentia h vontade na Paris culta, inquieto e 
insatisfeito por ser musico de segunda clas- 
se e humilde preceptor e caixeiro na casa 
Dupin. 0 conflito entre seu eu profundo e 
o mundo circunstante agugou-se a ponto 
de explodir na condenaqio daquele mundo 
e daquela cultura, em nome da natureza, 
que lhe reservara as alegrias mais belas e 
inesqueciveis. 

Deixemos a Rousseau a tarefa de nos 
contar o acontecimento que o induziu a 
escrever os primeiros ensaios, que o impu- 
seram 2 atengio da Franqa iluminista: "Eu 
ia visitar Diderot, que estava preso em Vin- 
cennes. Como tinha no bolso um numero do 
Mercure de France, fui dando urna olhada 
nele pel0 caminho. Caiu-me sob os olhos o 
quesito da Academia de Dijon ('0 progress0 
das ciincias e das artes contribuiu para a 
melhoria dos costumes?'), que deu origem 
ao meu primeiro escrito (Discurso sobre as 
ciZncias e sobre as artes). Se alguma vez algo 
se assemelhou a urna inspiragiio imprevista, 
tal foi a emogio que me deu aquela leitura. 
De repente, minha mente foi percorrida 
por mil luzes; inumeraveis idCias vivas se 
me apresentaram, junto com urna energia e 
urna confusiio tais que me provocaram urna 
perturbaqiio inexprimivel; invadiu-me um 
torpor semelhante ao da embriaguez [. ..I. 
Tudo o que pude recordar da multidiio de 
grandes verdades que me iluminaram em 
um quarto de hora debaixo daquela arvore 
foi depois escassamente relatado em meus 
tris primeiros escritos principais, ou seja, 
o primeiro discurso [sobre as ciencias e as 
artes], aquele sobre a desigualdade, e o tra- 
tad0 sobre a educagiio (Emilio), trfs obras 
inseparaveis, que formam um todo unico". 
Recordando esse periodo, Diderot escreveu 
que Rousseau era como urn barril de polvora 
que teria ficado sem explodir se niio fosse a 
centelha que partiu de Dijon. 

A publicagiio dos primeiros dois dis- 
cursos, o primeiro em 1750 e o segundo 
em 1755, granjeou-lhe um imprevisto e 
inesperado sucesso. Nesse meio tempo, ele 
se unira a urna mulher rude e inculta, que, 
no entanto, sempre esteve perto dele e com 
a qua1 teve cinco filhos. E ele os confiou to- 
dos, um ap6s o outro, aos Enfants trouvis, 
para niio ser desviado de seus compromissos 
culturais e porque, como havia ensinado Pla- 
tao, a educagiio das crian~as cabe ao Estado. 

A relativa tranqiiilidade familiar e o 
sucesso obtido pelos primeiros ensaios per- 
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mitiram-lhe estreitar amizade com as per- 
sonalidades mais conhecidas e colaborar 
na Enciclopbdia com uma strie de artigos 
de cariiter musical, depois reunidos no 
Dictionnaire de musique, e com o verbete 
"Economia politica" (1758). Logo, porCm, 
ele rompeu suas relag6es com os enciclope- 
distas, por uma divergencia substancial de 
avaliagio em relagiio 2 sociedade da 6poca e, 
mais profundamente, em relaqiio a historia 
humana e seus produtos. "Apesar de sucessi- 
vas lamentag6es e tentativas de recuperagiio, 
era (para os enciclopedistas) uma perda 
inevitivel, determinada por uma variedade 
de idCias substanciais, por sua vez derivada 
de sensibilidades diferentes em relagio as 
exigencias da luta ideologico-politica" (F. 
Diaz). A ruputura oficial deu-se por aquele 
manifesto anti-philosophes, que C a Lettre a 
dYAlembert sur les spetacles, de 1758. 

Nesse meio tempo, Jean-Jacques se 
havia retirado para o Ermitage de Mont- 
morency, onde habitou em uma casa de 
madame dYEpinay. Aqui ligou-se sentimen- 
talmente com a cunhada dela, madame 
dYHondetot, e acreditou poder realizar o 
sonho de p6r de acordo os philosophes com 
os tradicionalistas. Contudo, por varias ra- 
z6es, o resultado foi a ruptura com Diderot 
e dYHolbach. 

Rompidas as relag6es tambim com 
madame dYEpinay, Rousseau se transferiu 
para o castelo do marechal de Luxemburgo, 
onde viveu um periodo fecundo. Em 1761 
publicou a Nouvelle Hbloise, em 1762 Le 
contrat social e, em 1763, o Emile. Mas 
as conseqiiencias de seu rompimento com 
a philosophie logo se fizeram sentir: com 
efeito, tanto o Emilio como o Contrato 
foram condenados pelas autoridades civis 
e eclesiasticas, tanto em Paris como em Ge- 
nebra, por uma espCcie de conjura entre 
crentes, ateus e deistas. 

Assim, ele abandonou definitivamente 
Genebra e se transferiu para Mitiers-Tra- 
vers, no territorio de Neuchiitel, que de- 
pendia do rei da Prussia. Ai escreveu alguns 
trabalhos polimicos, entre os quais Les 
lettres bcrites de la montagne, em resposta 
2s Cartas escritas d o  campo, que Tronchin 
havia escrito em defesa da atitude politi- 
co-cultural genebrina. Manifestando-se 
tambCm aqui alguns motivos de hostilidade 
a seu respeito, porque era personagem inc6- 
moda e polemica contra todos, ele aceitou o 
convite do fil6sof0 David Hume e foi para 
a Inglaterra. Mas as relag6es com o filosofo 

ingles foram breves e dificeis. Tomado de 
mania de perseguigiio, alimentada pelas 
condenag6es genebrina e parisiense, ele 
logo deixou a Inglaterra, voltando A Franga, 
onde se dedicou a viajar para desafogar sua 
inquietude. 

Voltando a se instalar em Paris, foi 
morar em modesto tCrreo da rua Platikre, 
onde dedicou-se a completar as Confessions 
e escreveu os Dialogues ou Rousseau, juge 
de Jean-Jacques, e as Rzveries du promeneur 
solitaire. Juntamente com o ensaio Essai sur 
l'origine des langues, confiou esses escritos 
ao amigo Paul Moultou, para que cuidasse 
de sua publicagio. 

Ja velho e cansado, doente e deprimi- 
do, Rousseau aceitou o convite do marques 
de Girardin, em cujo castelo transcorreu 
os ultimos meses de sua vida em clima de 
relativa tranqiiilidade psicologica. Atingido 
por insolagiio durante um passeio a tarde, 
morreu em 2 de julho de 1778. 

/cLrrr,l~~sques Rousscuu ( 1  7 12- 1778) 
6 0 grirr~tie / )crrsdor  tlcfitlitio por K ~ ~ t l t  
c-cjl~o o "Nc~lltorz tlir r~ror i~l" ,  
0 [>P/O / ) O C f d  H ~ r u c  < ~ l ~ t ? l O  ' ' ' 1  ~ - L ~ / ) P ( L I  ~ ~ ~ l ~ l ~ / l ~ ~ ~ ~ O l l ~ ~ r ~ ~ l  
il'r L ~ I I L ~  Kobc5pic~rrl~fiji t&~-sornrtrtc~r muo exccxtir~~l". 
Rrproduzinzos q t i  r ~ m  r ~ f r ' l f o  
tic, M. Q. cir 1.o T o u ~  
cor~scr~~irt io 1 1 0  MIISCU tie G e t ~ e h r ~ ~ .  
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Nostalgico de um modelo de rela~6es sociais marcado pela recupera@o dos 
sentimentos mais profundos do espirito humano, Rousseau lanc;ou a hipotese do 
estado de natureza, segundo o qua1 o homem e originariamente integro, bio- 

logicamente sadio e moralmente reto, e mau e injusto apenas 
0 "estado sucessivamente, por um desequilibrio de ordem social. 
de na tureza " 0 "estado de natureza", portanto, n%o e uma experiencia 
Cuma categoria historica particular, mas urna categoria teorica que serve a Rous- 
te~rica Para seau para compreender melhor o homem presente e os aspectos 
cOmpreender corrompidos que se insinuaram na natureza humana no curso da 
o homem 
+ 1-3 

historia. 0 "estado de natureza", sobre o qua1 se sente o influxo do 
mito quinhentista do "bom selvagem", e precisamente um estado 
aquem do bem e do ma/: deixada a seu livre desenvolvimento, a 

natureza humana leva ao triunfo dos sentimentos, e niio da raziio; ao triunfo dos 
instintos, e niio da reflexso; da autoconserva@o, e niio da aniquila~iio. 

0 "estado de natureza" 

como hipbtese de trabalho 

Frances por formaqiio espiritual, mas 
genebrino por tradiqiio moral e politica, 
Rousseau sempre se considerou estrangeiro 
na phtria que escolheu. Esse sentimento de 
estar deslocado, vivido com intensidade, 
talvez possa ser considerado como o fun- 
damento psicologico das anhlises sociopo- 
litico-culturais que fizeram dele um critic0 
radical da vida civil de sua Cpoca. Nosthlgico 
de um modelo de relasees sociais voltado 
para a recuperaqiio dos sentimentos mais 
profundos do espirito humano, ele levantou 
a hipotese do homem natural, originalmente 
integro, biologicamente sadio e moralmen- 
te reto e, portanto, justo, niio mau e nHo 
opressor. 0 homem niio era, mas tornou-se 
mau e injusto. Seu desequilibrio, porCm, 
niio C originhrio, como considerava Pascal 
na esteira da Biblia, e sim um desequilibrio 
derivado e de ordem social. 

Rousseau amava e odiava os homens. 
Mesmo odiando-os, sentia que os amava. 
Ele os odiava por aquilo que se haviam 
tornado, mas os amava por aquilo que siio 
em profundidade. 

A sanidade moral, o sentido da justiqa 
e o amor s50 parte da natureza do homem, 
ao passo que a mascara, a mentira e a densa 

rede de relaqdes alienantes siio efeitos da- 
quela superestrutura que foi se formando ao 
longo de um caminho de afastamento das 
necessidades e das inclinaqdes originhrias. 

Mais do que urna realidade historica- 
mente dativel, o estado da natureza C urna 
hipotese de trabulho que Rousseau formula 
principalmente escavando dentro de si mes- 
mo e que utiliza para captar tudo o que, de 
tal riqueza humana, foi obscurecido e repri- 
mido pela efetiva caminhada historica. 

0 valor novmativo 

do "estado de nat~reza' 

Quando falamos de um estado de nu- 
tureza em Rousseau, muito mais do que de 
um period0 histbrico ou de urna particular 
experiencia historica, trata-se de urna cate- 
goria teorica que facilita a compreensiio do 
homem presente e das suas contrafaqdes. 

Em outros termos: na economia do 
pensamento de Rousseau, o estado natural 
tern valor normativo, constituindo um ponto 
de referencia na determinaqiio dos aspectos 
corrompidos que se insinuaram em nossa 
natureza humana. 

0 tema do retorno ii natureza permeia 
e sustenta todos os escritos do filosofo ge- 
nebrino. E evidente a influencia que exerceu 
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sobre tal orientaqio de pensamento o mito 
do "bom selvagem", difundido na literatura 
francesa a partir do sCculo XVI, quando, 
ap6s as grandes descobertas geograficas, 
comeGa a idealizaqio dos povos primitivos 
e a apologia da vida "selvagem". No  siculo 
XVIII, quando a vida social, com seus "cos- 
tumes corrompidos", foi submetida B cri'tica 
da raziio, o gosto pelos costumes ex6ticos e o 
fascinio por tudo o que parecia estranho i ci- 
vilizaqio europCia se acentuaram e se difun- 
diram. Rousseau estudou apaixonadamente 
esse material documentario, e suas analises 
mostraram-se extremamente interessantes. 
Afirma ele no Discurso sobre as ciincias: 
" 0 s  selvagens n i o  s i o  precisamente maus, 
porque n i o  sabem o que seja ser bons; niio 
i o aumento das luzes nem o freio da lei que 
lhes impede de fazer o mal, mas a calma das 
paix6es e a ignoriincia do vicio". 

Trata-se, portanto, de um estado aqubm 
do  bern e do  mal. Deixada ao seu livre de- 
senvolvimento, a natureza leva ao triunfo 

Estado de natureza. E a famosa 
categoria filosofica em base a qua1 
Rousseau condena a estrutura histori- 
co-social que mortificou a riqueza pas- 
sional do homem e a espontaneidade 
de seus sentimentos mais profundos. 
Segundo a hipotese do estado de 
natureza, sobre o qua1 influi o mito 
quinhentista do "bom selvagem", o 
homem e originariamente integro, 
biologicamente sadio e moralmente 
reto, e mau e injusto apenas depois, 
por um desequilibrio de ordem social: 
a natureza humana, deixada a seu 
livre desenvolvimento, leva ao triunfo 
dos instintos, dos sentimentos e da 
autoconserva@o, e nao da reflexao, 
da razao e da aniquilaqao. 
0 "estado de natureza" e, portanto, 
um mitico estado originario, posto 
aquem do bem e do ma/, do qua1 
o homem progressivamente decaiu 
por causa da "cultura", responsavel 
pelos males sociais da epoca atual: a 
passagem do "estado natural" para o 
"estado civil" marcou para Rousseau 
um verdadeiro regresso. 

dos sentimentos, niio da razio; do instinto, 
n i o  da reflexio; da autoconservaqiio, n io  da 
opressio. 0 homem n i o  C somente raziio, 
alias, originariamente o homem niio C razio, 
mas sentimentos e paix6es. 

&, 0 "estado de  natureza" 

como estiwulo de wudanCa 

p a r a  o howew wodevno 

Entretanto, embora Rousseau olhe 
nostalgicamente para aquele passado, sua 
atenqiio esta toda voltada para o homem 
presente, corrupt0 e desumano. N i o  se 
pode falar de primitivismo ou de culto B 
barbarie, at6 porque Rousseau conhece os 
limites desse estado de vida. A proposito, eis 
um trecho significativo do Discurso sobre a 
desigualdade: "Vagando pela floresta, sem 
trabalho, sem palavra, sem domicilio, sem 
guerra e sem laqos, sem qualquer necessi- 
dade dos seus semelhantes, como tambCm 
sem nenhum desejo de incomodii-los, talvez 
tambCm sem nunca reconhecer algum deles 
individualmente, o homem selvagem, sujeito 
a poucas paix6es e bastando-se a si mesmo, 
nada mais tinha que os sentimentos e os 
conhecimentos proprios daquele estado, so 
experimentava as necessidades verdadeiras, 
olhava apenas o que lhe interessava ver, e sua 
inteligincia n i o  ia alCm de sua vaidade. Se, 
por acaso, fazia alguma descoberta, nem po- 
dia transmiti-la, visto que sequer reconhecia 
seus filhos. A arte perecia com seu inventor. 
N i o  havia educaqiio nem progresso. As 
geraq6es se multiplicavam em viio e, partin- 
do cada uma do mesmo ponto, os sCculos 
transcorriam e a rudeza da era primitiva 
mantinha-se inalterada; a espicie jii  estava 
velha, mas o homem ainda era crianqa." 

Concluindo, o mito do "bom selva- 
gem" C sobretudo uma esptcie de categoria 
filosofica, uma norma de juizo com base na 
qua1 condena-se a estrutura historico-social 
que mortificou a riqueza passional do ho- 
mem, bem como a espontaneidade de seus 
sentimentos mais profundos. Confrontando 
o homem como ele era com o homem como 
ele 6, ou "o homem feito pelo homem com 
o homem obra da natureza", Rousseau pre- 
tendia estimular os homens a uma mudanla 
salutar. 
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contra os enci~lo~edistas, mas iluminista 

Rousseau e contra a cultura tal qua1 historicamente se configurou, porque 
ela deturpou a natureza. 0 homem seguiu urna curva de decadencia: o espirito 
competitivo e conflitivo n3o e origindrio, mas derivado, porque 6 fruto da historia. 

Contra a cultura 6 precis0 perseguir a ignorincia razoavel que, 
A ignorsncia segundo Rousseau, nasce de vivo amor pela virtude e consiste em 
razoavel delimitar a propria curiosidade as faculdades que foram recebidas. 
contra a cultura Rousseau considerava, portanto, responsaveis pelos males 
- 3  1-3 sociais justamente as cartas, artes e ciencia em que os enciclope- 

distas apoiavam as causas do progresso, e as considerava como 
nascidas dos vicios da arrogancia e da soberba, e como fonte de ulterior corrupg80; 
a historia desses desvios e injustisas comesou com o nascimento da desigualdade 
entre os homens, que, por sua vez, surgiu com a propriedade. 

Rousseau 6 contra os iluministas; n30, porem, contra o Iluminismo, porque 
ele considera a raza"o como o instrumento privilegiado para a superas30 e a vitoria 

sobre os males em que seculos de desvios lan~aram o homem. 0 
A volta caminho da salvas%o e para ele o caminho da volta a natureza 
a natureza e, portanto, da "re-naturaliza@o" do homem por meio de um 

carninhO relineamento da vida social, necessaria urna transforma@o do 
da salva@O espirito do povo, urna reviravolta completa, urna total transfor- 
+ 3 4-6 mas30 das instituis6es que ponham o homem nas condis6es de 

realizar sua mais profunda liberdade. Para tal finalidade e pre- 
ciso recuperar o sentido da "virtude", entendida como transparencia constante 
e mdtua relac30 entre interior e exterior da sociedade, a qua1 hoje encontra-se 
totalmente eiteriorizada. 

Rousseau C contra a cultura, assim co- 
mo ela se configurou historicamente, porque 
ela deturpou a natureza. 

Originariamente sadio, o homem v@- 
se agora desfigurado; outrora semelhante 
a um dew, tornou-se agora pior do que 
animal feroz. 0 homem seguiu uma curva 
de decadhcia. Transferir as desigualdades, 
os desniveis e as injustiqas do presente para 
o homem originario ou referi-las a estrutura 
do homem significa ler o passado com os 
olhos do presente. 

0 espirito competitivo e conflitivo n io  
C originario, mas derivado, porque C fruto 
da historia. Em substiincia, e duramente, 
Rousseau pronuncia um juizo severo e ra- 
dical sobre tudo o que o homem fez e disse, 
corno, por exemplo, sobre a reduqso do ho- 
mem a realidade racional e sobre a exaltaq5o 
dos seus produtos culturais, porque n io  fize- 
ram a humanidade progredir, e sim regredir. 

Nem toda ignoriincia deve ser com- 
batida. Ha urna ignorincia que deve ser 
cultivada: " H i  urna ignoriincia feroz e 
brutal, que nasce de um espirito perverso e 
de urna mente falsa; existe, em suma, uma 
ignoriincia criminal que degrada a razio, 
multiplicando os vicios. Mas ha, salienta 
Rousseau, urna ignorhcia que podemos 
dizer razoavel, pois delimita a curiosidade 
ao Smbito das faculdades recebidas; urna 
ignoriincia modesta, indiferente a tudo o 
que n5o C digno do homem; urna ignoriincia 
'doce e preciosa', tipica de um iinimo puro 
e contente consigo mesmo". 

2 0 que se chama 
" P v ~ g v e ~ ~ ~ "  & urn " v e g v e s s o "  

A posiqio de Rousseau, com efeito, 
foi urna posiqao "escandalosa", porque ele 
considerava como responsaveis pelos ma- 
les sociais justamente aquelas letras, artes e 
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ciincias nas quais os enciclopedistas viam as 
causas do progresso. Nascidas dos vicios da 
arrogiincia e da soberba, as ciincias, as artes 
e as letras n i o  fizeram progredir a felicidade 
humana, mas consolidaram os vicios que as 
provocaram, como podemos ler no Discurso 
sobre as ciBncias. 

0 progresso 6, portanto, urna linha que 
procede inexoriivel para o melhor, para a 
perfeiqio? Na realidade, aquilo que para os 
enciclopedistas era progresso, para Rousseau 
era regress0 e ulterior corrupqio. "Todos 
os progressos da espicie humana afastam- 
na continuamente de seu estado primitivo; 
quanto mais acumulamos novos conhecimen- 
tos, mais nos impedimos de adquirir o maior 
e mais importante dos conhecimentos." 

Mas como comeqou essa historia de 
desvios e injustiqas? 

Comeqou com o nascimento da desi- 
gualdade entre os homens. E a desigualdade 
nasceu com o nascimento da propriedade, e 
com as hostilidades conseqiientes. 

3 V i s ~ o  pessimista da histbria 

A visiio de Rousseau, portanto, C urna 
visio radicalmente pessimista da historia e 
do seu curso, bem como de seus produtos 
culturais. Voltaire desqualificou o Discurso 
sobre a desigualdade como "um libelo con- 
tra o ginero humano". De fato, imputando 
ao saber e ao  "progresso" os problemas 
que os philosophes atribuiam a religizo e 
i s  varias formas de superstiqio herdadas do 
passado, Rousseau se colocava contra todos 
os enciclopedistas, particularmente contra 
Voltaire, cujo programa de propaganda das 
novidades teatrais, sobretudo da produeio 
de Molikre, ele tachava de esqualido por 
defender formas culturais que estimulavam 
os vicios e se demonstravam incapazes de 
distinguir o que C fruto de urna falsa cul- 
tura e o que C tipico da natureza humana. 

Rousseau subverte a 6tica de interpreta- 
qio da historia. Em si, o homem n i o  C lob0 
para o homem. 0 homem tornou-se tal no 
curso da historia. 0 estado natural n io  C o 
estado do instinto violento e da afirmaqio da 
vitalidade sem controle. "Tudo C bom quando 
sai das mios do Autor das coisas", ao passo 
que "tudo degenera nas mios do homem". 
E radical a antitese entre natureza e cultura, 
entre estado primitivo e estado civil em sua con- 
figuraqio sociopolitico-econ6mica. 111 

a sociedade 

Podemos dizer que Rousseau C contra 
os iluministas, niio contra o Iluminismo, 
do qua1 C intirprete e fautor inteligente; ele 
C contra os jusnaturalistas, n i o  contra o 
jusnaturalismo. 

Rousseau i um iluminista, porque 
considera a raziio como o instrumento pri- 
vilegiado para a superaqio dos males em que 
sCculos de desvio haviam lanqado o homem, 
e para a vitoria sobre eles. 

Rousseau 6 um jusnaturalista porque 
rep6e na natureza humana a garantia e os 
recursos para a salvaqio do homem. Mas 
C contra os iluministas e jusnaturalistas da 
Cpoca, que consideravam j i  encaminhado 
o itineririo da libertaqio. A seus olhos, a 
sociedade ainda estava no prolongamento 
de urna historia de decadincia e superstiqso, 
considerando as artes, as ciincias e as letras 
como baseadas em falsos pressupostos, ou 
seja, na negaqiio daquela riqueza do homem 
que era possivel perceber agindo nos povos 
primitivos e que ele sentia viva dentro de si. 

0 caminho da salvaqao C outro: C o cami- 
nho do retorno a natureza e, portanto, o cami- 
nho da "renaturalizaqio do homem" atravCs 
de urna reimpostaeio da vida social em con- 
diqaes de bloquear o ma1 e favorecer o bem. 

jV6o basta 

reformar as cigncias 

e welhorar as tkcnicas 

A sociedade n i o    ode ser curada com 
simples reformas interias ou corn o simples 
progresso das ciincias e das ttcnicas. Torna- 
se necessiria urna transformaqio no espirito 
do povo, urna reviravolta completa, uma 
mudanqa total das instituiqoes. Em outras 
palavras, C necessaria urna grande e dolorosa 
revoluqiio, urna ruptura radical. A racionali- 
dade iluminista, toda exteriorizada, C preci- 
so opor urna racionalidade interiorizada, em 
condig6es de recuperar a voz da consciincia. 
Com efeito, "se o selvagem vive em si mes- 
mo, o homem da sociedade, sempre voltado 
para fora de si, so sabe viver da opiniio dos 
outros e, por assim dizer, C apenas do juizo 
dos outros que ele tira o sentimento de sua 



284 Quarta parte - 0 Jluminismo e seu desenvalvimento 

propria existikcia". A sociedade se exte- 
riorizou completamente, e o homem per- 
deu sua vinculaqio com o mundo interior. 

Assim, C necessario operar urna nova 
sutura entre o interior e o exterior, para 
frear aquele movimento dissolvente ou dis- 
sipar aquelas vis aparzncias que os homens 
seguem, combatendo-se e oprimindo-se uns 
aos outros. Com tal objetivo, C preciso que 
nos apoiemos no potencial de bondade que 
existe no homem, mas em estado virtual 
e n5o manifesto, para assim reconstruir o 
mundo social em urna harmonizaqio total 
e constante das duas vertentes, sem fraturas 
ou conflitos. Em suma, C preciso recuperar o 
sentido da virtude, entendida como constan- 
te transparcncia e inter-rela~io entre interior 
e exterior. 

0 MOVO modelo de raaho 

q u e  melhora o homem 

Reentrando em si mesmo, porCm, o 
homem nZo se defronta com urna realidade 
n5o contaminada, mas encontra um espiri- 

to cicatrizado do ma1 que se acumulou ao 
longo da historia. Dai a urghcia de urna 
convers50 que parta do interior do homem 
e, portanto, de um repensamento de todos 
os seus produtos culturais, cuja fungio serii a 
de ajudar a criar instituigdes sociais que nHo 
distorgam o desenvolvimento do homem, 
mas o coloquem em condiqdes de realizar 
sua mais profunda liberdade. 

Rousseau n5o C contra a razio ou 
contra a cultura. Ele C contra um modelo 
de raziio e contra certos produtos culturais, 
porque lhes escapou aquela profundidade 
ou interioridade do homem, i qua1 esti 
ligada a possibilidade de mudanga radical 
do quadro de conjunto, social e cultural. 
Ele se bate pel0 triunfo da raz50, mas nio 
cultivada por si mesma, sem densidade e au- 
tenticidade, e sim como filtro critic0 e polo 
de agregaqgo dos sentimentos, dos instintos 
e das paixGes, tendo em vista urna efetiva 
reconstrug50 do homem integral, n5o em 
urna direqio individualista, e sim em urna 
diregzo comunitiria. 

0 ma1 nasceu com a sociedade e C com 
a sociedade, desde que devidamente renova- 
da, que ele pode ser expulso e debelado. 

No Contrato social, Rousseau comeca com a frase: "0 homem nasceu livre 
e, todavia, em todo lugar encontra-se em cadeias". 0 objetivo do novo contrato 
social delineado por Rousseau e o de libertar o homem das cadeias e restitui-lo a 
liberdade. lsso comporta a constru@o de um modelo social fundado sobre a voz 
da conscihcia complexiva do homem, aberto a comunidade. 

0 principio que legitima o poder e garante a transformacao 
0s objetivos social e a vontade geral amante do bem comum, que e fruto de 
do novo um pacto de uniao que, instituido entre iguais que permanecem 
contrato social sempre tais, da lugar a um corpo moral e coletivo: a vontade geral 
-- g 1-3 nao 6, portanto, a soma das vontades de todos os componentes, 

mas urna realidade que brota da renuncia de cada um aos proprios 
interesses em favor da coletividade. Esta e, portanto, urna socializa~i30 radical do 
homem, de sua total coletiviza@o, voltada a impedir a emerg6ncia e afirmagao 
de interesses privados: a vontade geral, encarnada no e pelo Estado, e tudo. 

lh- 0 MOVO a~ranjo Rousseau no Contrato social. Romper as 
q kv <dl 

da vida social correntes do homem e restitui-lo i liberdade 
C o objetivo do novo contrato que o filosofo 
genebrino se apresta a delinear. Tal contrato 

"0 homem nasceu livre, mas, entretan- n5o projeta o retorno i natureza originaria, 
to, esta acorrentado em todo lugar", brada mas exige a construqio de um modelo social, 
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n5o baseado nos instintos e nos impulsos 
passionais, como o modelo primitivo, nem 
porCm na pura razso, isolada e contraposta 
aos sentimentos ou h voz do mundo prC-ra- 
cional, mas na voz da consciincia global do 
homem, aberto para a comunidade. 

Mas qual C o principio que torna pos- 
sivel essa palingenesia historica? 

Tal principio n5o C a vontade abstrata, 
considerada deposit4ria de todos os direitos, 
ou a razz0 pura, estranha ao tumult0 das 
paix6es, ou a concepgiio individualista do ho- 
mem, na qual se baseavam os iluministas da 
Cpoca. Trata-se de condig6es abstratas, sobre 
as quais seria v5o implantar um novo tecido 
social. 0 principio que legitima o poder e 
garante a transformag50 social C constituido 
pela vontade geral amante d o  bem comum. 

,$g A natweza e o f ~ n d a m e n t o  
da  "vontade geral" 

Mas o que C tal vontade geral, como ela 
se articula, de que C fruto e como consegue 
modificar os homens, pondo fim a conflitivi- 
dade e i corrida v5 e danosa h acumulag50 
de bens? Eis a resposta de Rousseau: "So 
a vontade geral pode dirigir as forlas do 
Estado segundo o fim pel0 qual foi institui- 
do, isto C, o bem comum. Com efeito, se 
foi o contraste dos interesses privados que 
tornou necessaria a instituigzo da sociedade, 
por outro lado foi o acordo entre eles que 
a tornou possivel. 0 vinculo social decorre 
daquilo que ha de comum nesses interesses 
diferentes; se n5o houvesse algum ponto no 
qual concordam todos os interesses, a socie- 
dade n5o poderia existir. Ora, C unicamente 
sobre a base desse interesse comum que a 
sociedade deve ser governada". 

Todavia, do que t que deriva a vontade 
geral? 

N5o 6 fruto de um pacto de sujeigiio 
a uma terceira pessoa, o que implicaria a 
renuncia a propria responsabilidade direta 
e a delegag50 dos direitos proprios. A von- 
tade geral 6 fruto de um pacto unionis que 
se d i  entre iguais, que continuam sendo tais, 
porque, como escreve Rousseau no Contrato 
social, trata-se da "alienagio total de cada 
individuo, com todos os seus direitos, a toda 
a comunidade [dando lugar] a um corpo 
moral e coletivo [. . .] que extrai desse mesmo 
ato sua unidade, seu eu comum, sua vida e 
sua vontade" . 

A vontade geral, portanto, niio C a soma 
das vontades de todos os componentes, mas 
uma realidade que brota da renuncia de cada 
um a seus proprios interesses em favor da 
coletividade. E um pacto que os homens niio 
estreitam com Deus ou com um chefe, mas 
entre si mesmos, em plena liberdade e com 
perfeita igualdade. 

Estamos diante de uma socializa@o ra- 
dical d o  homem, de sua total coletiviza@o, 
para impedir que emerjam e se afirmem os 
interesses privados. Com a vontade geral 
pel0 bem comum, o homem s6 pode pensar 
em si pensando nos outros, ou seja, somente 
atravCs dos outros, e deve considerar os ou- 
tros n5o como instrumentos, mas como fins 
em si. NinguCm deve obedecer ao outro, e 
sim todos h lei, sagrada para todos, porque 
fruto e express50 da vontade geral. 

Todos os esforgos que o novo pacto 
social impee, portanto, est5o voltados para 
a eliminag50 dos germes dos contrastes entre 
interesses privados e interesses comunita- 
rios, absorvendo os primeiros nos segundos 
e, graqas h completa redugso do individuo 
a membro da sociedade, impedindo que 
os interesses privados aflorem e rompam a 
harmonia do conjunto. 

Rousseau, portanto, destaca com extre- 
mo vigor a interiorizaq50 da vida social e de 
seus deveres. N5o ha nada de privado. Tudo 
C public0 ou, pel0 menos, deve tornar-se tal. 

Vontade geral. o principio que 
legitima o poder e garante a trans- 
formar;%o social inaugurada pelo 
"novo contrato". Enquanto a vontade 
particular tem sempre como objeto o 
interesse privado, a vontade geral 6, 
ao contrario, amante do bem comum, 
e se propde o interesse comum: ela 
n%o e, portanto, a soma das vontades 
de todos os componentes, mas uma 
realidade que brota da renuncia de 
cada um aos proprios interesses em 
favor da coletividade. 
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Contrato social. 0 unico caminho 
para remediar a decadhcia da huma- 
nidade e a relativa falta de liberdade 
e, para Rousseau, a estipulaqao de 
um novo contrato social, em vista de 
um renovado "estado civil", contrato 
que se exprime nos seguintes termos 
essenciais: "Cada um de nos p6e em 
comum sua pessoa e todo seu poder, 
sob a direqlo suprema da vontade 
geral". Trata-se da alienaqzo total 
de cada associado, com todos os seus 
direitos, a toda a comunidade, por 
meio da qua1 "se produz imediata- 
mente um corpo moral e coletivo 
unitdrio", cujos associados "tomam 
coletivamente o nome de povo, e 
singularmente se chamam cidadaos, 
enquanto participantes da autori- 
dade soberana, e suditos, enquanto 
submissos as leis do Estado". 

0 homem C essencialmente social, um ani- 
mal politico. As ciincias, as artes e as letras 
devem dar contribuiqiio insubstituivel nessa 
direqiio, sob a lideranqa carismiitica de uma 
espCcie de filosofo-rei de origem plat6nica. 
Trata-se de um guia carismatico e clarividen- 
te, que sabe mobilizar e conjugar os esforqos 
de todos, para que cada qual queira o bem 
comum e fuja do mal, identificado com os 
interesses privados. 

Para tanto, o homem so deve obedecer 
i consciCncia publica que t o Estado, fora 
do qual ha apenas conscizncias privadas 

ou individuais, que devem ser condenadas 
porque s5o nocivas. 

Encarnada no Estado e pel0 Estado, 
a vontade geral C tudo. E o primado da 
politica sobre a moral, ou melhor, e a fun- 
damentaqiio da moral na politica. A defesa 
do bem comum chega a tal ponto que leva 
ao esvaziamento do individuo, de sua indi- 
vidualidade, bem como B sua absorq5o pel0 
corpn social, sem deixar restos. a 

0 principio-guia da obra-prima de Rousseau, o Emilio, consiste na liberdade 
bem guiada pela raza"o, em nao abandonar o homem a voz dos instintos, mas em 
educa-lo a voz superior da razao. 0 process0 educativo. que deve 
serpermanente, deve variar conforme os estagios e preparar para 0 Emilio: 
a vida social. subtraindo o educando as atitudes nefastas, egoistas 
e conflitivas que e precis0 lentamente eliminar no quadro do novo pe,a rarso 
contrato social. E isso comporta a educaqao de todo o homem. , 7-6 
sentimentos e razao. a vontade geral e ao bem comum que sera0 
as colunas da nova estrutura social. 
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S\ e d ~ c a q h o  
8 4 

conforme  a voz d a  razz0 

Educar para as exigincias do novo 
pacto social C empresa irdua, que exige 
coragem e forqa. Com efeito, n5o se trata 
de abandonar o homem A voz dos instintos, 
mas de educi-lo para subjuga-10s h voz su- 
perior da raz5o. 

Trata-se de urna orientaqiio que, an- 
tes do Emilio, a obra-prima pedag6gica 
de Rousseau, ja,podia ser encontrada na 
Nova Heloisa. E significativo o episodio 
amoroso de Julie e Saint Preux. Sua paix5o 
sem freios e sem vinculos representa o "es- 
tad0 natural". Mas logo a sociedade imp6e 
limites: com efeito, embora continuando a 
amar Saint Preux, Julie C obrigada a casar 
com certo Wolmar. A sociedade o exige e 
o imp6e. 

Pois bem, apesar dessas contradiqoes 
psicol6gicas, quando, no dia do casamento, 
Julie pee-se a refletir sobre o significado da 
liturgia, por sugestiio do oficiante, tendo 
por moldura seus parentes e amigos como- 
vidos, sente em seu interior urna re'volution 
subite, urna espCcie de conversiio que a leva 
a mudar seus sentimentos e a submet&los h 
logica mais ampla da raz5o social. 0 grande 
movimento das paix8es se abranda, o caos 
dos instintos se dissipa e tudo se coloca em 
seu lugar. 

Niio 6 A 16gica do mundo prC-racional 
que se deve obedecer, mas A logica da har- 
monia racional, h qual tudo deve lentamente 
se submeter, em urna espCcie de renovado 
equilibrio de todos os homens e de todo o 
homem. Niio o desequilibrio ou a fratura, 
mas sim a ordem e a hierarquia. Nesse 
context0 e nessa direqiio, Kant se remetera 
a Rousseau, definindo-o como o "Newton 
da moral". 

Um exemplo andogo temos no Emilio, 
que, apaixonado por Sofia, C obrigado por 
seu preceptor, que outra coisa n5o C sen50 
a forqa moral do seu eu superior, a empreen- 
der urna viagem, separando-se dela, a fim de 
dominar sua paixio: "N5o ha felicidade sem 
coragem, nem virtude sem luta: a palavra 
'virtude' deriva da palavra 'forqa', pois a 
forqa esta na base de toda virtude [. . .]. Vi- 
te crescer mais bom do que virtuoso - diz 
o preceptor -, mas quem C somente bom so 
se mantCm tal enquanto encontra prazer em 
st-lo, enquanto sua bondade n5o C aniqui- 
lada pela furia das paixoes [...I. Ate agora, 

tu tens sido livre na apartncia, desfrutando 
unicamente da liberdade precaria de escra- 
vo, ao qual nada foi ordenado. Mas agora 
j i  t tempo de seres realmente livre, para que 
saibas ser senhor de ti mesmo e saibas co- 
mandar o teu coraq5o: s6 com essa condiqiio 
se comanda o coraqiio". 

.ad 0 c~rande principio 
J&i a 

d a  liberdade bem g ~ i a d a  

Com efeito, o principio-chave do ro- 
mance pedagogic0 Emilio (uma das maiores 
obras-primas da literatura pedagogica de 
todos os tempos) n io  t constituido pela 
liberdade caprichosa e desordenada, e sim 
por urna "liberdade bem orientada". Para 
tanto, "n5o se deve treinar urna crianqa 
quando n5o se sabe conduzi-la aonde se 
quer, somente atravCs das leis do possivel e 
do impossivel, cujas esferas, sendo-lhe igual- 
mente desconhecidas, podem ser ampliadas 
ou restringidas diante dela como melhor 
convier. Pode-se prendt-la, impeli-la ou det& 
la sem que ela se d2 conta, somente atravts 
da voz da necessidade. E pode-se torna-la 
mansa e d6cil somente atravCs da forqa das 
coisas, sem que nenhum vicio tenha condi- 
$50 de germinar em seu coraqiio, porque as 
paix8es nunca se acendem quando siio vis 
em seus efeitos." 

Essa strie de elementos e de artificios 
devem servir ao preceptor para tornar mais 
facil o desenvolvimento ordenado de todas 
as potencialidades humanas. 0 amor por si 
mesmo deve transformar-se em amor pela 
comunidade e tornar-se amor pelos outros. 
As paixoes, que "siio os instrumentos de 
nossa conservaqiio", devem se transformar 
em estratigias de defesa da comunidade. 
0 s  instintos devem amadurecer, a ponto de 
oferecer densidade e consisthcia A razso, i 
qual cabe a conduqio da vida cornunitaria. 
Para tanto, o itinerario deve ser gradual e 
respeitar os estigios de desenvolvimento. 

Antes de mais nada, o preceptor niio 
deve considerar a crianqa como urn adulto 
em miniatura. 0 process0 educativo, que 
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deve nos acompanhar em todas as fases 
de nossa vida - educaqgo permanente -, 
deve variar segundo os estagios: "A natureza 
quer que as crianqas sejam crianqas antes de 
serem homens. A infibcia tem certos modos 
de ver, de pensar e de sentir inteiramente 
especiais, nada i mais tolo do que querer 
substitui-10s pelos nossos". 

Respeitando esse estagio, do nascimen- 
to aos doze anos de idade, i preciso enfatizar 
o exercicio inteligente dos sentidos. Seguin- 
do as sugestoes do contemporineo e amigo 
Condillac, Rousseau escreve: "As primeiras 
faculdades que se formam e se aperfeiqoam 
em nos s5o os sentidos, que, portanto, deve- 
riam ser cultivados em primeiro lugar, mas 
que, ao  contrario, s5o esquecidos ou inteira- 
mente relegados. Exercitar os sentidos n5o 
quer dizer somente usa-los, mas aprender a 
julgar bem atravCs deles, ou seja, por assim 
dizer, aprender a sentir, porque n5o sabemos 
tocar, nem ver, nem ouvir sen50 no mod0 
pelo qual aprendemos". Dai a exigEncia de 
educar a crianqa a desenvolver livremente 
a necessidade de mover-se, de brincar e de 
tomar posse de seu proprio corpo. 

4 A educaG6o dos doze 

aos  quinze anos 

Dos doze aos quinze anos i preciso 
desenvolver uma educa@o intelectual, 
orientando a atenq5o do jovem para as cien- 
cias, da fisica B geometria e a astronomia, 
mas atravis de um contato direto com as 
coisas, com o objetivo de faze-lo captar a 
regularidade e, portanto, a necessidade da 
natureza. Mais que aprender a ciencia, i 
preciso educar a crii-la, respeitando os rit- 
mos aos quais se devem adequar a vida sem 
deturpa-la. E o period0 no qual os instintos 
e as paixoes, confrontando-se com as leis 
da realidade, com a resistencia das coisas, 
com os limites que elas nos estabelecem e, 
ao  mesmo tempo, com os pontos de apoio 
que elas nos oferecem, devem se dobrar 
progressivamente, transfigurando-se na 
mais ampla logica da racionalidade natural. 
A forqa das coisas, a dura necessidade da 
realidade, constituem o banco de provas 
da educaq50. 

$: A e d u c a G 5 0  dos quinze 

aos  vinte e dois anos 

Dos quinze aos vinte e dois anos, a 
atenq5o deve se concentrar na dimens50 
moral, no amor ao proximo, na necessidade 
de compartilhar os sofrimentos do proximo 
e esforqar-se por alivia-los, no sentido da 
justiqa e, portanto, na dimens50 social e 
comunitiria da vida individual, pela qual 
comeqa o seu ingress0 efetivo no mundo dos 
deveres sociais. Como complemento desse 
itinerario, cuidar-se-a tambim da educaqao 
para o casamento, que n5o C o lugar da 
espontaneidade ou do  amor passional e 
puramente emotivo, mas da transfiguragiio 
dessa carga passional naquela alegria espiri- 
tual que deriva da subordinaqgo da pr6pria 
vida aos deveres da coletividade. 

6 A educac&o corno carninho 

para a sociedade renovada 

0 itinerario pedagogico, que deve pre- 
parar para a vida social, subtrai o educando 
daqueles comportamentos nefastos, egoistas 
e conflitivos que 6 preciso eliminar lenta- 
mente no quadro do novo contrato social. 
Isso comporta a educaq5o do homem inteiro, 
sentimentos e raziio, para a vontade geral 
e para o bem comum que s5o os pilares da 
nova construqiio social. 

A educaq5o i o caminho para a socie- 
dade renovada, com todo o seu rigor e a sua 
expans50 social, bloqueando no berqo toda 
forma de egoismo, bem corno toda forma de 
ansiedade pel0 futuro, que apaga a alegria 
do presente. A certeza de uma sociedade 
harmhica,  dominada pela vontade geral, 
evita os falsos sentimentos provocados por 
uma sociedade competitiva, e nos convoca 
a desfrutar o presente e toda situag50, livres 
dos temores e dos fantasmas da imaginagio 
de um futuro competitivo e conflitivo. 

A pedagogia de Rousseau se ilumina no 
quadro do Contrato social e, portanto, de 
uma vida politica renovada que, explicitan- 
do as condiq6es de pertenga e as garantias 
de desenvolvimento, encarna o verdadeiro 
preceptor do Emilio. 
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A proposito da religiao, Rousseau procura chegar a urna atitude "verdadei- 
ramente natural", que coincide com a natureza humana, com a voz da consciencia 
filtrada pela razao social. As linhas fundamentais desta religiio natural, que exclui 
todo aspect0 sobrenatural (corno a divindade de Cristo, os milagres ou as profecias) 
porque considerado nocivo a vida social e ofensivo a Iogica, sao 
expostas no capitulo IV do Emilio, com o titulo "Profissao de fe AS linhas 
do vigario saboiano". fundamentais 

Rousseau distingue entre urna religiao do homem e urna da religiao 
religiiio do cidadso. No que se refere a religizo do homem, as do homem 
verdades a manter sao duas: a existhcia de Deus e a imortali- da religiao 

dade da alma; ao lado da religiao do homem, 6 precis0 depois $ii;-;dd"O 
estabelecer urna profissao de fe puramente civil, da qua1 cabe ao 
soberano fixar os artigos, n%o tanto como dogmas religiosos, e 
sim como sentimentos de sociabilidade, sem os quais e impossivel ser bons cida- 
daos e suditos fieis. NSo e a Igreja, mas o Estado que e, portanto, o linico orgao 
da salvac;ao individual e coletiva, porque lugar privilegiado do desenvolvimento 
integral das potencialidades humanas. 

Da mesma forma como pretendia recriar 
urna sociedade verdadeiramente natural, 
isto 6, em condig6es de recuperar as instin- 
cias originarias da natureza humana, mas 
submetida i s  exigincias da raziio, tambim 
a prop6sito da religiiio Rousseau procura 
alcangar urna atitude "verdadeiramente 
natural", coincidente com a natureza hu- 
mana, com a voz da consciencia, filtrada 
pela raziio social. 

Se a preocupaq50 principal i a garantia 
da convivhcia no quadro da vontade geral 
e do bem comum, a religiio deve traduzir 
essas inst2ncias e fortalecs-las atravis de 
urna estreita relagiio com a vida politica. 

As linhas fundamentais dessa religiiio 
natural, que marginaliza como nocivo para a 
vida social e ofensivo i 16gica da raziio tudo 
o que i sobrenatural, como a divindade de 
Cristo, os milagres ou as profecias, estio ex- 
postas no capitulo IV do Emilio, sob o titulo 
"Profissiio de f i  do vigirio saboiano". 

Rousseau distingue uma religiiio d o  
homem de urna relzgiiio do  cidadiio. No que 
se refere $ religiiio do homem, sQo duas as 
verdades a reter: a existincia de Deus e a 
imortalidade da alma. A primeira 6 admitida 

porque representa a unica explicaggo para 
o movimento da matiria, para a ordem e a 
finalidade do universo. A segunda deriva 
da impossibilidade de que o mau triunfe 
sobre o bom. 141 

O cristianismo 

como religiZio 

qMe separa o homem 

do cidadZio 

E quanto ao cristianismo? Corn o dogma 
do pecado original e da salvagio sobrenatu- 
ral, a doutrina cristii foi urna das causas da 
corrupqio da vida social. Trazendo para o 
imbito do espirito os valores e os vinculos 
mais profundos entre os homens, enquanto 
filhos de Deus e, portanto, irmiios, o cristia- 
nismo conquistou o conceit0 de comunidade 
universal, mas somente em nivel espiritual. 
Forgando e impelindo no intimo as forgas 
dos homens, deixou indefesa a comunidade 
no plano das relagoes sociais e terrenas. 
Sendo ultramundana, tal religiiio gerou uma 
sociedade universal que, sendo somente 
espiritual, abriu as portas a toda forma de 
tirania e egoismo. 

No  cristianismo trata-se de urna in- 
terioridade da separada da exterioridade: 
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a primeira C lugar de unidade; a segunda, 
sendo solta e distanciada da primeira, C lugar 
de prepotencia e de toda forma de egoismo. 

A medida que separa a teologia da poli- 
tics, o homem do cidadiio, o espago privado 
e interior do espago publico, o cristianismo 
deve ser combatido, porque niio contribui 
para o aperfeigoamento da vida politica. 
Esta, ao contrario, exige uma religiiio que 
fortalega sua sacralidade e garanta sua es- 
tabilidade. 

Por conseguinte, ao lado da religiiio 
do homem, essencializada na existfncia de 
Deus e na imortalidade da alma, C preciso 
p6r "uma profissiio de fC  puramente civil, 
cujos artigos cabe ao soberano fixar, niio 
mais precisamente como dogmas de religiiio, 

mas como sentimentos de sociabilidade, 
sem os quais C impossivel ser bom cidadiio 
e sudito fiel". Esses artigos siio os mesmos 
da religiiio do homem ou religiiio natural, 
acrescidos da "santidade do contrato social 
e das leis" e tambCm de um dogma negativo, 
a intolerhcia. Esse dogma implica que "C 
preciso tolerar todas aquelas religides que, 
por seu turno, toleram as outras, desde que 
seus dogmas niio contenham nada de con- 
tr6rio aos deveres do cidadiio. Mas quem 
quer que ouse dizer que fora da Igreja n5o 
ha salvagiio deve ser expulso do Estado". 

Com efeito, niio C a Igreja, e sim o Es- 
tad0 o unico orgiio de salvagiio individual 
e coletiva, por ser o lugar privilegiado do 
desenvolvimento integral das potencialida- 
des humanas. 

Como certo estudioso salientou, a 
"revolugiio" que Rousseau queria atuar 
termina por conduzir a concepgiio de um 
Estado Ctico que engloba todos os valores, 
e tal Estado arrisca ser verdadeiramente 
totalitiirio. 
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ROUSSEAU 
0 CAMINHO DO RETORNO A NATUREZA 

I Do ESTADO DE NATUREZA, 
I 

dimenslo ideal de uma humanidade 1 originariamente integra, biologicamente sadia e moralmente reta 1 

1 em primeiro lugar pela instituiqlo da 
p r o p r i e d a d e  1 

1 

chegamos 
ao "ESTADO CIVIL", 2 CULTURA, 

em que predomina 
o espirito competitivo e conflitivo, 

e as letras, as ciCncias e as artes 
s lo  fruto dos vicios 

da arroghcia e da soberba. 
0 homem 

seguiu por isso uma curva 
I de decadcncia, tornando-se 
I sempre mais sujeito 

B maldade e B injustiqa: 
I "0 homem nasceu livre, e todavia 

em todo lugar se encontra em cadeias" 

I 
t 

0 caminho da salvaflo da humanidade 6 ,  portanto, 
o caminho da RENATURALIZACAO do homem 

1 mediante um redelmeamento global da vida social. 

I Isso pode se dar unicamente por um novo 

I 

I CONTRATO SOCIAL, 
1 pacto de unilo instituido entre iguais que permanecem sempre tais: 

ele d6 lugar a um corpo moral e coletivo (o Estado) I 

I regulado pela 

I 

VONTADE GERAL ~ amante do bem comum: 

1 a realzdade que brota da renuncra 
de cada u m  dos componentes da sociedade I aos prdprios interesses particdares e m  favor da coletiuidade. 

I 

I Este C o verdadeiro principio que legitima o poder 
I 
I e garante a transformaflo social: 
1 a vontade geral, encarnada no e pel0 Estado, C tudo. 
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nascarn dos vicios 
dos homsns 

0 pn'rneiro ataque decisivo dssferido por 
Rousseau contra a modernidads rernonta oo 
Discurso sobre as ci&ncias e as artes, escrito 
entre outubro de 1 749 e rnorgo de 1 750, por 
ocosido de urn concurso orgonizado pslo 
Rcadernia de Dijon. 

R tsss de fundo sustsntada por Rous- 
ssau C que o progrssso das ci&ncios s das 
artes "nodo ocrescenta 2, verdadeiro felici- 
dade do hornem, mas, antss, corrompe ssus 
costumes". De to1 modo ele submetio 2, critico 
ssvera a id& Cora aos enciclopedistos, 
ssgundo a qua1 entre o progress0 do sober 
cientifico e o melhoria das concligaes sociais, 
politicas e morais da humanidade subsistiria 
uma correspond&ncia substancial. 

Era tradi@o antiga, passada do Egito para 
a GrQcia, qua um Deus inirnigo do repouso dos 
homens fosse o inventor das ci&ncias. Qual 
opinido, portanto, dela deviam ter os proprios 
egipcios, junto aos quais elas haviam nascido? 
0 fato Q que elss viam de perto as fontes que 
as tinham produzido. De fato, tanto se revirar- 
mos os anais do rnundo, corno sa suprirrnos com 
pesqulsas filosoficas as crbnicas incertas, ndo 
encontraremos paro as ci&ncias humanas uma 
origem que responda ?I idQia que delas gosta- 
mos de ter. A astronomia nasceu do supersti@o; 
a eloqu&nc~a, da ambi@o, do odio, da adula- 
@o, da rnentira; a gsometria, da ovaraza; a 
fisica, de uma vd curiosidads; todas, e a propria 
moral, do orgulho hurnano. As ci&ncias e as artes 
devem portanto seu nascirnento a nossos vicios: 
duvdariamos msnos de suas vantagens caso o 
d~v6sssrnos ds nossas virtudes. 

Seu vicio de origern est6 ainda muito 
reproduzido em ssus objetos. Que faremos 
das artes, sem o luxo que as aliments? Sem 
a injustip dos homens, para o que serviria a 
jurisprud&ncia? 0 qua se tornam a historia, se 
ndo houvesse tiranos, guerros, conspiradores? 
Quem desejaria, em uma palavra, passar a 
vida em estQreis contampla~bes, se coda um, 
nada mais consultando a n8o ser os dsveres 

do homem e as necessidades da naturaza, ndo 
tivesse tsrnpo sendo para a patrio, para os in- 
felizes 5 para os amigos? Somos n6s portanto 
feitos para rnorrer apegados a beira do po~o,  
pro,  dentro do qua1 a verdade se retirou? Esto 
irnica reflex60 devsria frear desde os primeiros 
passos todo homem que procurasse seriarnente 
instruir-ss corn o sstudo da filosofia. 

Quantos psrigos, quantos falsos caminhos 
na pesquisa cientifica! for quantos erros, mil 
vezss mais perigosos do que uteis para a ver- 
dade, ndo 5 preciso passar para a ela chegar? 
0 dano Q visivel, porque o falso & suscetivel de 
uma infinidada de combina@es; mas a verdade 
tem apenas um so modo de ser. Quem est6 do 
outro lado, que a busque com toda a sinceri- 
dade? Mesmo com a rnelhor boa vontade, corn 
qua1 sinal estamos seguros de reconhec&-la? 
Nesta multiddo de sentimentos divsrsos, qua1 
ser6 nosso criteriurn para dela bem julgar? E, o 
que Q mais dificil, caso no fim a sncontrsmos, 
qusm de nos sabera dela fozer born uso? 

Se nossas ci&ncias s60 vds no objetivo 
a qus se propbem, sdo ainda mais perigosas 
pelos efsitos que produzern. Nascidas no ocio, 
por sua vsz o alimentam, s a parda irrepar6vel 
de tempo & o primeiro prejuizo que necessaria- 
msnte produzem para a sociedade. Tanto na 
politica como no moral, & um grande ma1 ndo 
fazer o bem; e todo cidad8o inljtil pode ser 
considerado um hornem prsjudicial. 

Respondei-me, portanto, Filosofos ilustres, 
vos que sabeis por qua1 razdo os corpos se 
precipitam no v6cuo: quais s80, nas revolu~bes 
dos planetas, as relag3es das 6reas percorridas 
em tempos iguais, quais curvas t&rn pontos 
conjugodos, pontos de desvio e da reflexdo; 
como o homern v& tudo em Deus; como a alma 
e o corpo ss correspondem sem comunica~do, 
como o fariarn dois relogios; quais astros podem 
ser habitados; quais insetos se produzem de 
modos extraordrn6rios. Respondei-me, digo, 
vos, de quem recsbemos tantos conhecimentos 
sublimes: se tombern vos ndo tiv6sseis apren- 
dido nada dessas coisas, seriamos por isso 
menos numerosos, menos bem governados, 
menos temiveis, menos florescentes ou menos 
perversos? Meditai novamknte, portanto, a 
respe~to da importcncia de vossas obras; e se 
os trabalhos dos mais ilurninados cientistas e 
da nossos melhores cidaddos nos oferecern 
t8o pouca utilidade, dizei-nos o que devemos 
pensar dessa rnult~ddo de escritores obscuros e 
literatos ociosos, que davoram em pura perda 
os recursos do Estado. [. . .] 

Se o culto das ci&ncios & prejudicial paro 
as qualidades guerreiras, ainda mais danifica 
as qualidades morais. Desde nossos primeiros 
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anos uma educqdo insansata enfeita nosso 
espirito e corrompa nosso juizo. Vejo de toda 
porte institutos imensos, onde se educa corn 
grandes despesas a juventude para ensinar- 
Ihe todos as coisas, exceto seus deveres. 
Vossos filhos ignorardo sua propria lingua; 
mas Falardo outras que ndo estdo em uso ern 
nenhurn lugar; saberdo cornpor versos que rnol 
poderdo cornpreender; sem s a b r  discernir o 
erro da verdade, possuirdo a arts de torn6-10s 
irreconheciveis aos outros com balos argurnen- 
tos; mas as palavras de magnanirnidade, de 
equidade, de ternperanca, de humanidads, de 
coragem, ndo saberdo o que sejarn; este doce 
nome de patria ndo tocar6 jarnais seu ouvido; 
e se ouvirem falar de Deus, ser6 ndo tanto 
para o reverenciar, mas para dele ter rnedo. 
Eu teria gostado mais, dizia urn sdbio, que meu 
aluno tivesse passado o tempo em urn jogo de 
bola; ao rnenos o corpo seria mais galhardo. 
Sei que 6 preciso ocupar os rapazes, e qua o 
ocio 6 para ales o perigo mais temivel. 0 que 
& preciso, portanto, que aprendam? Cis ai um 
grande problems! Que aprendam aquilo que 
devem fazer quando forem homens e ndo aquilo 
que devern esquecer. [. . .] 

Todavia, se o progresso das ciencias e 
das artes nada acrescentou b nossa verdadeira 
felicidade; se corrompeu nossos costumes, e 
se a corrup~do dos costumes corroeu a pureza 
do gosto, o que pensaremos entdo daquela 
multiddo de autores slernsntares, que remo- 
veram do templo das mums as dificuldades 
que Ihe vdavarn o acesso, dificuldadss que 
a natureza havia espalhado como prova das 
Forgx daqueles qua tentossem sober? 0 que 
pensaremos entdo daqueles compiladores de 
obras, qua indiscretamante arrornbaram a porto 
das ciencias e introduziram em seu santudrio 
um populacho indigno de a ele se aproxirnar, 
enquanto seria desej6vel que todos aqueles 
qus ndo podiam continuar mais longe na car- 
reira literdria tivessem sido rejeitados desde a 
entrada, e houvessem sido voltados para artes 
uteis r3 sociedade? Um homem que ser6 por 
toda a vida um mau versificador, um ge6metra 
de qualidade inferior, ter-se-ia tornado talvez 
urn grande fabricante de tecidos. Ndo houve 
necessidade de mestrss para aqueles que a 
natureza destinava a criar discipulos. 0 s  Veruld- 
mio, os Descartes, os Newton, estes mestres do 
g&nero humano, eles mesmos ndo os tiveram; e 
quais guias os ter~am conduzido at6 onde seu 
grande g&nio os Ievou? 0 s  mestres ordin6rios 
so teriam podido apequenar o intelecto deles, 
obr~gando-o b estreita capacidade do mesmo. 
for causa dos primeiros obst6culos aprenderam 
a fazer esforc;os e se axercitaram para superar 

o imenso @spa50 que percorreram. Sa devemos 
permitir a algu6m entregar-se ao estudo das 
ci&ncias e das artes, 6 t6o-somente bqueles que 
se sentirBo com a forea de caminhar por si sos 
sobre suas pagodas s de ultrapassa-10s: a esse 
pequeno nljmero pertenca elevar monumentor; 
d gloria do espirito humano. 

J.-J. Roussaau, 
Discurso s o h  as ci&ncias a sobm as arks. 

a vontada garal 
e cr sobsranicr 

0 Contrato social ( 1  762) se abre corn 
a cdebre Frase: "0 homem nosceu livre, e 
ern todo lugor estd ocorrentodo". Embora 
n6o sabendo explicar porque acontega tal 
rnudanp, Rousseau se prop& individuor as 
caracterkticas constitutivas de urn0 socieda- 
de nova e perhito q u ~  posso devolver ao 
hornern suo liberdode originciria. 

E desso Forrna o FilosoFo de Genebra 
desenho umo sociedade na qual o triunfo 
nos deliberagdes pliblicas cab@ sempre a 
vontade geral, a qual C fruto do pacto de 
unido com o quo1 coda individuo alieno to- 
talmsnte os proprios direitos, cedendo-os 2, 
comunidade; o exercicio da vontade gsrol d a 
soberania, qus jomois pode ssr alienado. 

1. 0 pacto social 

Suponho que os homens tenham chegado 
ao ponto em que os obstdculos, que prejudi- 
cam sua conservacdo no estado de natureza, 
tornern corn sua resist&nc~a a diantelra sobre 
as foreas qus coda individuo possa empregar 
para manter-se em tal estodo. EnMo aquele 
estado origindrio ndo pode mais subsist~r; e o 
g&nero humano pereceria, caso ndo mudasse 
seu modo de ser. 

Ora, como os homsns ndo podem gerar 
novas foreas, mas apenas unir e dir~gir as 
exlstentes, eles ndo t$m mais outro meio de 
conservar-se, a ndo ser formando por agrega- 
$60 uma soma de foreas, que possa prevalecsr 
sobre a resistencia, coloc6-las em movimento 
para um so escopo, e faz&-las operar de acordo 
com ele. 

Esta soma de forcps so pode nascer do 
concurso de diversos homens, mas, sendo a 
for~a e a libsrdade de coda homem os prlmeiros 
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instrumentos de sua conserva<do, corno pod& 
ele empenh6-las sem prejudicar-se e sem des- 
curar as aten<des que deve a si prdprio? Esta 
dificuldade, remet~da ao meu orgumento, pode 
enunciar-se nestes termos: "Encontrar uma forma 
de associa<do que defenda e proteja com toda 
a forp comum a pessoa e os bens de coda 
associado; e pela qua1 coda urn, unindo-se a 
todos, ndo obedqa todavia sendo a si rnssrno, 
e permansca igualmente livre corno antes". Tal 
& o problema fundamental, do qua1 o contrato 
social apresenta a solu<do. 

Rs clausulas deste contrato sbo de tal 
modo dsterminadas pela natureza do ato que 
a minima modifica~bo CIS tornaria vds e de 
efeito nulo; de modo que, talvez mesmo n60 
tendo sido jamais enunciadas formalmente, 
sdo em todo lugar as mesmas, em todo lugar 
tacitamente admitidas e reconhecidas, at& que, 
sendo violado o pacto social, cada um volts a 
seus direitos primeiros e retome sua liberdade 
natural, perdendo a l iberdade conventional em 
vista da qua1 a ela havia renunciado. [ . . . I  

Se, portanto, for excluido do pacto so- 
cial aquilo que ndo faz pate de suo ess&ncia, 
perceberemos que ale se reduz 00s termos 
seguintes: "Cada um de nos pde em comum 
sua pessoo e todo o seu podar, sob a supre- 
ma dire<do da vontade geral; e nos todos em 
conjunto recebemos coda membro corno parte 
indivisivel do todo". 

Imediatamente, em troca da passoa priva- 
do de cada contraents, este ato de associa@o 
produz um corpo moral e coletivo, composto 
de tantos membros quantos votos tem a as- 
semblhia, o qua1 recebe deste mesmo ato sua 
unidade, ssu eu comum, sua v~da e sua vonta- 
de. Esta pessoa pljblico, qua se forma asslm 
pela unido de todas as outras, tomava antes o 
nome de cidade e agora toma o de republico 
ou de corpo politico, o qua1 6 chamado por seus 
membros Estodo, enquanto passivo, e sobero- 
no, enquanto ativo, pot&ncia no confront0 corn 
seus ssmelhantes. Em rela@o aos associados 
eles tomam coletivamente o nome de povo, e 
se chamam particularmente cidod6os enquanto 
participantes da autoridads soberana, e scjditos 
enquanto submetidos 6s leis do Estado. Mas 
esses termos se confundem frsqusntemente e se 
intercambiam um com o outro; basta saber distin- 
gui-los quando usados corn toda a sua precisdo. 

2. A soberania 

a. A soberania i inalienawl 

R primelra e mais importante consequ&ncia 
dos principios estabelecidos mois acima 6 que 
a vontade geral pode sozinha dirigir as For~as 

do Estado segundo o fim de sua instituigio, 
que & o bsm comum; porque, se a oposicdo 
dos interessss privados tornou necess6ria a 
instituicdo da sociedade, por sua vez o acordo 
destss mesrnos interesses a tornou possivel. 
Precisamente aquilo que h6 de comum entre 
esses interesses forma o vinculo social; e se 
ndo houvesse algum ponto sobre o qua1 todos 
os interesses concordassem, nsnhuma socie- 
dads poderia existir. Ora, unicamente em vista 
deste interessa comum a sociedade deve ser 
governada. 

Digo, portanto, que a soberania, ndo 
sendo mais que o exercicio da vontade garal, 
jamais pode se olienar, e que o soberano, que 
ndo & mais que um ente coletivo, ndo pode ser 

CONTRACT SOCIAL; 

DRO1T POLITIQUE. 

No Contrato soc~al 
se expressu a teorza da soctaliza@io radtcal 
do homem para rmpedzr qrte uparecam 
e se ufirmem znteresses przvados. 
Rousseau salievzta o fato de que tudo 
& O M  deve se tornar publrco. 
Aqui e reprodundo o frontispicto da ohra. 
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representado a ndo ser por si masmo; el@ pode 
transmitir o poder, mas ndo a vontade. 

Com efeito, se ndo & impossivel que 
uma vontads privada esteja de acordo sobre 
algum ponto com a vontade geral. & impossi- 
vel ao menos que este acordo seja dur6val e 
constante; porque a vontade individual tende 
por sua natureza ds prefer&ncias, e a vontade 
geral b igualdade. € mais impossivel ainda 
qua haja um garante de tal acordo quando at& 
seria necessario qua sempre axistisse; isso ndo 
seria resultado de arte, mas de puro acaso. 0 
soberano pode bem d im:  "Quaro atualmente 
aquilo qua quar aquele determinado homem, 
ou pelo menos aquilo que ele diz querer", mas 
ale ndo pode dizer: "Rquilo que aquele homem 
ir6 querer amanhd, eu o quero ainda", pois 6 
absurd0 qua a vontade d& a si propria cadeias 
para o futuro, e ndo depends de nenhuma von- 
tade o consentimento com uma coisa contr6ria 
ao barn daquela que quer. Se, portanto, o povo 
prometer simplesmente obedecer, neste ato ele 
se dissolve, perde sua qualidads de povo; a 
partir do momanto que h6 um patrdo, ndo h6 
mais um soberano, e dai por diante o corpo 
politico est6 destruido. 

lsso ndo quer dizer qua as ordens dos 
chefes n60 possam passar como vontade geral, 
at& que o soberano, embora livre de se opor, se 
abstenha disso. Em tal caso, do sil&ncio univer- 
sal se deve presumir o consenso do povo. Mas 
isto ser6 explicado mais amplamente. 

b. A sobarania 6 indiiisival 

Pela propria razdo de que a soberania 6 
inalien6vel, ela Q indivisivel; porque ou a von- 
tade & gerall ou ndo 6;  ela ou 6 a do corpo po- 
pular ou apenas ds uma parte. No primeiro caso 
esta vontade declarada & um ato de soberania 
e produz lei; no segundo B tdo-somente uma 
vontade particular ou urn ato de magistratura; 
quando muito, um decreto. 

Nossos politicos, porbm, ndo podendo 
dividir a soberania em seu principio, dividern-no 
em seu objeto: eles a divrdem em for<a e von- 
tade; em poder legislative e poder executive; 
em direito de impostos, de justica e de guerra; 
am administra<do interna e em podar de tratar 
com o estrangeiro: por vezes confundem todas 
estas partes, e por vezes as separam. Fazem 
do soberano um ser fant6stico e formado de 
peda~os reunidos, exatamente como se com- 
pusessem o homem com diversos corpos, dos 
quais um tivesse os olhos, outro os brqos, outro 
0s P ~ S ,  e nada mas. 0 s  charlatdes japoneses, 
dizem, cortam em peda~os um menino sob os 
olhos dos expectadores; depois, lanpndo ao or 
todos os seus membros um depois do outro, fo- 

zem cair o menino vivo e todo reunido. Tais sdo 
aproximadamente os jogos de quebra-cabqa 
de nossos politicos; depois de desmembrar o 
corpo social, com um jog0 de prestidigitagdo, 
digno de uma feira, ales rehem suas peps 
ndo se sabe corno. 

Este erro deriva do Fato de ndo se te- 
rem formado no~des exatas da autoridade 
soberana, e de ter tomado como partes desta 
autoridade aquelas qua ndo Gram mais que 
suas emana@es. Rssim, por exemplo, se con- 
siderou o ato de declarar guerra e o de fazer 
a paz como atos ds soberania; o que ndo 6 ,  
pois cada um destes atos ndo 6 uma lei, mas 
apenas uma aplicagdo da lei, um ato especial 
que determina o caso da lei, como veremos cla- 
ramente, quando a id&ia ligada com a palavra 
lei For fixada. 

Seguindo igualmente as outras divisbes, 
veriamos que, toda vez qua cremos ver a sobs- 
rania dividida, caimos em erro; que os direitos, 
que se tomam como partes da ta  soberania, 
sdo todos a ela subordinados, e supdem sem- 
pre vontade soberana, da qua1 estes drreitos 
apenas propiciam a execu~ao. 

H6 Frequentemente grande diferen~a entre 
a vontads de todos e a vontade geral: esta se 
refere apenas ao interesse comum, e a outra se 
refere ao interesse privado e & tdo-somente a 
soma de vontades particulares: retirai, porBm, 
desta vontade o mais e o menos, que se des- 
troem mutuamente,' e permanece como soma 
das di ferenp a vontade geral. 

Se, portanto, quando o povo, suficiente- 
mente informado, delibera, os c~daddos ndo tl- 
vessem nenhuma cbmunrca~do entre si, do gran- 
de nirmero das pequenas diferenps resultaria 
sernpre a vontade geral, e a deliberqdo serra 
sempre boa. Mas, quando se criam fac@es, 
associa@s parcrais b custa do grande, a von- 
tade de cada uma dessas associa<des se torna 
geral em relacdo a seus membros, e particular 
em relagio ao Estado: podemos dizer entdo 
que ndo mois existern tantos votantas quanto os 
homens, mas apenas quantas as associa~6es. 
Rs diferen<as se tornam menos numerosas, d60 

'Para qua uma vontada sap garal, nam sempre & ne- 
cassdr~o qua ela sap undn~me, mas Q nacassdr~o que sajam 
lavados am conta todos os votos; quoiquer exclusBo formal 
rompa a ganarolidoda. [Notn de Rousseau]. 

g"Todo Interassa, diz o marqu&s da Flrganson, tam 
pr~ncipios d~varsos. 0 acordo da dois Intarassas pr~vados 
sa constltul am oposl@o nos da um tarcairo". €la podar~a 
tar acrescantado qua o acordo de todos os lnterasses sa 
constltul am oposl$io oo da coda um. Se nBo houvasse 
Intarassas dlvarsos, dihcilmante teriomos o mterassa comum. 
qua jamas encontrarlo obstdcuio; tudo cam~nhoria por SI. 

e a politico dalxar~o de sar uma arta. [Nota de Rousseau]. 
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um resultado menos geral. Por fim, quando uma 
dessas associa@es & ttdo grande que prevalece 
sobre todas as outras, ndo tareis mais como 
resultado uma soma de pequenas diferen<as, 
mas uma 6nica diferenp; entdo ndo h6 mais 
vontade geral, e o parecer que prevalece & 
tdo-somente um parecer particular. 

Importa, sntdo, para ter verdadeiramente 
a expressdo da vontade geral, que ndo existam 
sociedades parciais no Estado, e que cada 
cidaddo so pense com sua cabep3 TaI foi a 
unica e sublime instituicdo do grande licurgo. 
Pois, ss existem sociedades parciais, & preciso 
multiplicar seu numero e prevenir sua dasigual- 
dade, como fizeram Solon, Numa, Sbrvio. Estas 
precauc;bes sdo as unicas vdidas para que a 
vontade geral seja sempre iluminada e o povo 
ndo sa engone. 

J.-J. Rousssau, 
Contrato social. 

Q o nascirnsnto 
3a proprisdads privada 

No Discurso sobre o origem e sobre os 
fundamentos da desigualdade (1 754), Rous- 
ssau oprofundo a crkico negotivo o rsspeito 
do sociedode do tempo, exoltondo, oo con- 
trdrio, o sstodo noturol do homem. 

No sstado ds noturszo, o homem 6 levo- 
do palo instinto de conssn/o@o a formar com 
os outros homens uma sociedads conforms 
2, noturszo e corocterizodo portonto pslo 
inoc&cio, por umo gronds simplicidode ds 
vido s por umo substoncia1 iguoldods sntrs 
todos. Rs socisdodes civis, oo contrdrio, nas- 
cerom com o sscopo principal de dsfsnd~r os 
desiguoldodes (sociois e econbmicos), qua 
surgiram em primeiro Iugar corn a criasbo do 
propiedode privodo. 

0 primeiro que, tendo cercado um terreno, 
pensou dirmar: iste t meu, e encontrou pesso- 
as suficientemente simples para acreditar nisso, 
foi o verdade~ro fundador da sociedade civil. 
Quantos delitos, guerras, homicidios, quantas 
misbrias e horrores ndo teria poupado ao g&ne- 
ro humano aquele que, orrancando as estacas e 
enchendo os valas, tivesse gritado aos homens: 
"Ndo ouvi este impostor; estareis perdidos se 
esquecerdes que os frutos 560 de todos, e que 
a terra ndo & de n~ngubm!". Mas & muito verossi- 
mil qua entdo as coisas tivessem chegado a tal 

ponto que nao poderiam mais continuar como 
eram: uma vez que esta id& de proprisdade, 
dependendo de muitos outras idbias anteriores, 
que so puderam nascer uma depois da outra, 
ndo se formou de repente no espirito humano, 
foi preciso fozer muitos progressos, adquirir 
muita industria e muitos lumss, transmttl-10s e 
aument6-10s de gerqdo em geraq30, antes 
de chegar a este ultimo termo do estado de 
natureza. Retomemos, portanto, as coisas mais 
de longe, e procuremos reunir sob uma so visdo 
esta lenta sucessdo de acontecimentos s de 
conhecimentos em sua ordem mais natural. 

0 primeiro sentimento do homem foi o de 
sua exist&nco; seu pr~meiro cu~dado, o de sua 
conserva~tdo. 0 s  produtos do terra Ihe forne- 
ciam todos os socorros necess6r1os; o instinto 
o induziu a deles fazer uso. Uma vez que a 
fome e outros apetitas o faziam sxperimentar 
vez por outra diversas maneiras de vida, houve 
uma que o convidou a perpetuar sua espbcie; 
s esse impulso cego, desprovido de qualquer 
sentimento do cora$do, ndo produziu mais que 
um ato puramente animal: satisfeita a necessl- 
dade, os dois sexos ndo se reconheciam mais, 
e o proprio fllho ndo era mais nada para a 
mde, logo que pudesse vlver sem ela. Tal foi 
a condi~do do homem nascente; tal foi a vida 
de um animal, limitado primeiro 6s puras sen- 
saq%s, que apenas aproveitava os dons que 
a natureza Ihe oferecia, longe de pensar em 
Ihe arrancar algo. Mas logo se apresentaram 
dificuldades; precisou aprender a venc&-10s: a 
alturo das 6rvores, qua o impedia de chegar a 
seus h-utos, a concorr6nc1a dos an~mais, que pro- 
curavarn alimentor-se deles, a ferocidade dos 
que omeapvam sua vida, tudo isso o obrigou a 
dar-se aos exercicios do corpo; precisou tornar- 
se 6gil, r6pido na corrida, vlgoroso no combate. 
Rs armas noturais, que sdo os ramos de Clrvore 
e as pedras, encontraram-se 1090 ao alcance da 
sua mdo. Rprendeu a superar os obst6culos da 
natureza, a combater sempre que necess6rio os 
outros animais, a disputar sua subsist&nc~a corn 
os propr~os homens, ou a indenizar-se daquilo 
que dsvia ceder ao mais forte. 

h medida que o ganero humano se es- 
palhou, as fad~gas se multiplicaram com os 
homens. R d~feren~a dos terrenos, dos climas, 
das esta@es pode t&-los obrigado o introdu- 

3"Coiso vardade~ra, d ~ z  Maqu~ovel. C que algumos 
dlv~sdas prejud~com as reptjblicos, a olgumas ajudom: os 
que prajud~com sdo formodos ds seltos e ocornponhados 
de port~ddr~os; os que ajudom se manthm sam seltos e sem 
portiddr~os. Portanto, ndo podendo prover um fundodor da 
umo repljbl~co sam que hap nelo lnmzodes, deve-se provar 
oo manos qus ndo hap se~tos". Istorie horentine, hvro VII. 
[Noto de Rousseau] 
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zi-las tambbm em sua maneira de vlver. Rnos 
esthrels, invernos longos e rudes, ver6es ar- 
dentes, que tudo consomem, os obrigaram a 
novas industriosidades. Ro longo do mare dos 
rios inventaram as linhas de pesca e os onzois, 
e se tornaram pescadores e consurnrdores de 
peixe. Nas florestas flzeram arcos e flechas, e 
se tornaram capdores e guerreiros. Nos poises 
frlos cobrlram-se de peles dos animals abatidos. 
0 raro, um vulcdo, ou algum acaso afortunado 
f6-10s conhecer o fogo, novo socorro contra o 
rigor do inverno: aprenderam a conservar este 
elemento, depois a reproduzi-lo, e por fim a 
preparar com ele as carnes, que antes devo- 
ravam cruas. 

Esta repetlda aplica<do de coisas dlfe- 
rentes a si mesmo, e da umas a outras, deve 
naturalmente ter gerado no espirito do homem 
a percepq5o de certas rela~des. [. . .] 

Rs novas capacidades ~ntelectuais, que 
resultaram de tal desenvolvimento, aumentaram 
sua superioridade sobre os outros animais, 
tornando-a conhecida. Exercitou-se a Fazsr-lhes 
armadilhas, enganou-os de m~l maneiras; e em- 
bora muitos o superassem em forp de combate, 
em rapidez na corrida, dos que podlam servl-lo 
ou prejudic6-lo, ele se tornou corn o tempo o 
dono dos primeiros e o flagelo dos segundos. 
Rssim, o pr~me~ro olhar que dirigiu a 81 mesmo 
produziu nele o primeiro movimento de orgulho; 
desse modo, sabendo ainda apenas distlnguir 
os graus, e considerando-se j6 o primelro como 
esphcie, preparava-se de longe chegar a isso 
como individuo. 

Embora seus semelhantes ndo fossem 
para ele aquilo que sdo para nos, e ndo tivesse 
de fato mais rala<des com eles do que com os 
outros animals, todavla ales ndo foram esque- 
cldos em suas observa~bes. Rs conformidades, 
que o tempo Ihe fez perceber entre eles, sua 
f&mea e a SI mesmo, fizeram-no julgar a respei- 
to daquelas que n6o parcebia; e, vendo que 
todos se conduziam como ele o tarla Feito em 
semelhantes circunst6ncras, dai concluiu que 
a maneira deles de pensar e da sentir estava 
interramente conforme d sua: e esta verdade 
Importante, bem impressa em seu espirlto, o fez 
seguir, por um pressentimento ndo menos se- 
guro e pronto da dlalhtica, as melhores normos 
de conduta que, para sua vantagem e para sua 
seguranGa, Ihe convbm conservar com eles. 

lnstruido pala exper16ncia que o omor do 
bem-estar 6 o irnlco motor das a@es humanas, 
encontrou-se em grau de distinguir as ocasides 
raras, em que o interesse comum devia Faz6-lo 
confiar na assist6ncia de seus semelhantes, e 
aquelas, mas raras olnda, nos quars a con- 
corr6ncla devla faz6-lo desconfiar deles. No 

primeiro caso, unia-se a eles em bando, pelo 
menos em uma espbcie de associa~do Iivr~, que 
n60 obrigava ninguhm, e que durava apenas 
tanto quanto a necessrdade passageira qua a 
havia formado. No segundo caso, coda um pro- 
curava avontajar-se, com viol&ncra manifesta, se 
acreditava pod&-lo, ou com destreza e astucia. 
coso se sentlsse o mais fraco. 

J.-J. Rousssau. 
D~scurso sobre a or~gem 

e sobre os fundamsntos do deslgualdads. 

ci profissiio da f6 
do vig6rio saboiano 

Em relaq3o ci educap3o religiosa, Rous- 
seau faz esta Importants obsenm$do: "R 
obrigagdo de crer pressupbe sua possibili- 
dade. 0 f~losofo que ndo crh sst6 errado, 
porque faz mau uso da razdo que cultivou 
e que est6 em grau de entender a verdade 
que ole r~jeita. Mas a crionip que professa a 
religido crist6, em que ocredita? Naquilo que 
concebe, e conceba tdo pouco aquilo que 
se /he faz dizer, que se /he dizeis o contrario 
ela o odotard igualmente de born grado. R 
f6 das criangos a d~ muitos homens 6 umo 
questdo de gaogrofio". 

€ justammte para resolver o problama 
de como falar de religido para uma crianp 
qus Rousseau propbe, como sxemplo de sd 
instrug~o rel~giosa, a que ele proprio terio 
recebldo em Turim de um vigdr~o de origem 
so boiona. 

R '@ofissdo de f6 do vlgdrio saboiano" 
est6 no IVlivro do Emilio, e as passagens que 
citamos vcrsom em particular sobre os trhs 
primeiros ortigos do "f6 natural" em Deus e 
sobr~  o culto divino mais outhntico, quc; para 
Rousseou 6 o do coragdo. 

1. Como s r  chega a seguranp 
a rrsprito da rxisthcia do r u  
e do univrrso 

Compreendi que, longe de libertar-me de 
mlnhas duvidas inuteis, os f~losofos so terlam 
multlplicado as que me atormentavam e n6o te- 
riam resolvido nenhuma delas. Tomei, portanto, 
outro guia e disse a mim mesmo: consultemos 
a luz interior; ela me desv~ara rnenos do que 
aqueles me desviam, ou em todo caso meu erro 
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serb o meu, e me depravarei menos seguindo 
minhas proprias ilusdes do que me abandonan- 
do bs mentiras deles. 

Portanto, Ievando em mim como unica filo- 
sofia o amor da verdade, e como unico mbtodo 
uma regra fbcil e simples que me dispensa da 
v6 sutileza dos argumentos, retomo, b luz des- 
ta regra, o exams dos conhecimentos que me 
interessam, decidido a admitir como evidentas 
todos aqueles aos quais, na sinceridade ds 
rneu cora~do, n6o poderia recusar meu con- 
sentimento, como verdadeiros todos os que 
me parecar60 ter urna ligagdo necessbria com 
os primeiros, e de deixar todos os outros no 
incerteza, sem rejeitb-10s nem admiti-los, s ssm 
dar-me ao trabalho de esclarec&-10s quando 
n6o conduzam a nada de ljtil no pr6tica. 

Mas quem sou eu? Que direito tenho eu 
de julgar as coisas? E o que & que determina 
meus juizos? Se eles s6o for<osamente com- 
portados pelas imprsssdes qua recebo, afadi- 
go-me em vdo nestas pesquisas, elas n8o se 
fordo de fato, ou se fardo por si, sem que eu 
me intrometa a dirigi-las. Devo, portanto, diri- 
gir am primeiro lugar meus olhares sobre mim 
mesmo para conhecer o instrumento do qua1 
quero me servir, e saber at& que ponto posso 
confiar em us6-lo. 

Eu existo, e tenho sentidos por meio dos 
quais sou impressionado. Eis a primeira verdade 
qus ms atinge e b qua1 sou for~ado a concordar. 
Tenho um sentimento proprio de minha exist&n- 
cia ou ndo a sinto a ndo ser por meio de minhas 
sensac;des? 

Cis a minha primeira dljvida que, no 
momsnto, me 6 impossivel resolver. Com efei- 
to, ssndo continuamente impressionado por 
sensaqdes, ou imediatamente ou por meio da 
msmoria, como poderia saber se o sentimento 
do GU & 0190 fora das proprias sensa@as, ou 
entdo pode ser independente delas? 

Minhas sensagdes se desenvolvem em 
mim, pois elas me fazem sentir minha exist&ncia; 
mas a causa delas me & estranha, pois elas me 
impressionam apesar de mim, e ndo depende 
de mim produzi-las ou anul6-10s. Concabo cla- 
ramente, portanto, que a sensaq50, que @st6 
em mim, e sua causa ou seu objeto, que @st80 
fora do mim, ndo sdo a mesma coisa. 

Rssim, ndo so eu existo, mas existem 
outros ssres, isto 6 ,  os objetos de minhas sen- 
sa@es; e mesmo que estes objetos ndo fossem 
mas que ~dhias, 6 sempre verdadeiro que estas 

. idbias ndo s6o eu. 
Ora, tudo aquilo que sinto fora de mlm 

e que age sobre meus sent~dos, eu o chamo 
matbrio; e todas as por~des de matbrio que 
concebo reunidas em seres individuais, eu as 

chamo corpos. nssim, todas as disputas dos ide- 
alistas s dos matsrialistas ndo s~gnificam nada 
para mim: as distin<des deles sobre a aparhcia 
a a realidade dos corpos sdo quimeras. 

Cis-me, portanto, j6 seguro tanto da exis- 
tGncia do universo quanto da minha. Portanto, 
reflito sobre os objetos de minhas sensagdes e, 
encontrando em rnim a faculdade de confront6 
los, sinto-me dotado de uma forga ativa que 
antes n6o sabia ter. [ . . . I  

2. Primeiro artigo de 6: 
uma vontade move o universo 
e anima a natureza 

Rs primeiras causas do movimento n8o es- 
t6o de fato na matbrio; ela recebe o movimento 
e o comunica, mas ndo o produz. Quanto mais 
observo a agdo e rea<do das forps da natureza 
agindo umas sobre as outras, mas percebo 
que, de efeito em efeito, & precis0 sempre re- 
montar a alguma vontade como causa primeira; 
com efeito, admitir um regress0 de causas ao 
infinito equivale a n60 adm~tir nada. Em uma 
palavra, todo movimento que n60 & produzi- 
do por outro, ndo pode vir sendo de um ato 
espont6ne0, volunt6rio; os corpos inanimados 
ndo agem a n60 ser por meio do movimento, 
e n60 existem de fato verdadeiras a$ks sem 
vontade. Cis o meu primeiro principio. Eu creio, 
portanto, que umo vontade move o unlverso e 
anima o natureza. Cis o meu primeiro dogma, 
ou meu primeiro artigo de f&. [. . . ]  

3. Segundo artigo de f6: 
uma intelig8ncia move a matiria 
segundo certas leis 

Sa a mat&ria mov~da me mostra uma von- 
tade, a mathria movida segundo certas le~s me 
mostra uma intellg&ncia: este & o meu segundo 
artigo de fh. Agir, confrontar, escolher, sdo as 
opera@es de um ser ativo e pensante: este ser, 
portanto, existe. Onde o vedes existir?, estais 
para me dizer. Ndo apanas nos c&us que gram, 
no astro que nos ilumina, ndo apenas em mim 
proprio, mas na ovelha que.pasta, no p6ssaro 
quevoa, na pedra que ca~, na folha que o vento 
transporta. 

Julgo a respeito do ordem do mundo 
apesar de ignorar seu fim, porque para julgar 
a respeito dessa ordem basta-me confrontar 
as partes entre si, estudar seu concurso, suas 
rela@5es, notar seu acordo. lgnoro porque o 
universo ex~ste, mas ndo deixo jamais de olhar 
como & modificado: ndo cesso de perceber a 
intima correspond&nc~a pela qua1 os seres que 
o compdem se prestam a um auxilio mljtuo. Sdo 
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como um homem que v ise pela primeira vez um 
relog10 aberto, e que n6o deixasse de admirar 
a obra, embora ndo conhecendo seu uso e n60 
tsndo visto seu quadrante. Eu n60 sei, diria, 
para que serve tudo isso; mas vejo que coda 
p q a  & feita para a outra; adm~ro o opercir~o nos 
particulares ds sua obra, e estou bem seguro 
de qua todas estas rodas n6o est6o assim de 
acordo a n6o ser para um fim comum que me & 
~mpossivel descobrir. [. . .] 

4. Terceiro artigo de H: 
uma substhcia imaterial anima o homem, 
o qual, portanto, 6 livre em suas a#es 

Crerias, meu bom amigo, que dessas tris- 
tes reflexOes e dessas contrad1~6es aparentes 
se formaram em meu espirito as sublimes idhias 
do alma que ndo haviam sido produz~das at& 
agora por mmhas pesquisas? Meditando sobre 
a natureza do homem, acreditei nela descobrir 
dois princip~os distintos, dos quais um o elevava 

- 

T O M E  P R E M I E K .  

Capa d o  Emilio. 
A tese fundamental da obra-prima pedagrjgica 
de  Rousseau consiste 
na liberdade bern guiada pela raGo.  
0 Densamento educativo deve variar conforme 
os >st&ios de  idade e preparar para a vida social. 

ao estudo dos verdades eternas, ao amor do 
justip s da beleza moral, ds regiaes do mundo 
intelectual, cuja contempla~do faz a delic~a do 
scibio, e dos quais o outro o Ievava para ba~xo, 
em si mesmo, o escravizava ao dominio dos 
sentidos, ds pa~xdes que sdo seus ministros, 
e contranova por seu intermddio tudo aquilo 
que o sentimento do primeiro Ihe inspirava. 
Sentindo-me arrastado, combatido por estes 
dois movimentos contrcirios, eu me diz~a: "Ndo, 
o homem ndo Q uno: eu quero e ndo quero, 
sinto-me ao mesmo tempo escravo e livre; vejo 
o bem e o amo, e fa20 o mal; sou ativo quando 
o u ~ o  a razdo, passlvo quando minhas paixaes 
me arrastam; e meu pior tormento, quando su- 
cumbo, & sentir que teria podido resistir". 

Este contraste, e o fato de sentir-me 
julgador e ativo, coisa impossivel para um ser 
puramente material, me demonstra que albm 
do corpo tenho tambhm uma alma imaterial, 
que julga e escolhe, e & o principio ativo de 
meu ser. 

0 homem 6, portanto, livre em suas a@es, 
e como tal animado por uma subst8ncia imate- 
rial; este & o meu terceiro artigo de fd. Destes 
primeiros tr&s deduzireis fac~lmante todos os ou- 
tros, sem que eu continue a apresentci-10s. [...I 

5. 0 sentimento que inclina ao bem 
6 inato no homem 

Existir para nos d sentir; nossa sens~bi- 
lidade & incontestavelmente anterior b nossa 
intelig&ncia, e t~vemos sentimentos antes de 
iddias. Seja qual for a causa de nosso ser, ela 
proveu nossa conserva~do dando-nos sentimen- 
tos convenientes d nossa natureza; e ndo se 
poderia negar que ao menos eles sejam inatos. 
Estes sentimentos, quanto ao ~nd~viduo, sdo o 
amor de si, o medo do dor, o horror da morte, 
o desejo do bem-estar. Todav~a, como n6o se 
pode duvidar, se o homem & soci6vel por sua 
natureza, ou ao menos feito para se tornar so- 
ci6vel, ele ndo pode s&-lo a n6o ser por outros 
sentimentos Inatos, relatives b sua espdcle; 
corn efe~to, se apenas considerarmos a neces- 
sidade fisica, esta certamente deve dispersar 
os hamens em vez de aproxim6-10s. Ora, & do 
sisterno moral formado por meio desta dupla 
relaq5o com SI mesmo e com seus semelhantes 
que nasce o impulso do consc16ncia. Conhecer o 
bem ndo d am6-lo: o homem n6o tem dele um 
conhecimento inato; porbm, logo que sua razdo 
o faz conhecer o bem, sua consc16nc1a o leva a 
am6-lo; b este sentimento que & rnato. 

Portanto, meu amigo, n6o creio que s ~ j a  
impossivel explicar por meio de conssqu&nc~as 
de nossa natureza o princip~o  mediat to do cons- 
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ci&ncia, independente da propria razdo. E mes- 
mo que fosse impossivel, ndo seria necess6rio: 
com efeito, uma vez que aquelas qua negam 
este principio admitido e reconhecldo por todo 
o g&nero humano n6o provam de fato que n60 
existe, mas contentam-se em afirm6-lo; quando 
nos afirmamos que existe, estamos igualmente 
bem fundados quanto eles, e a mais temos o 
testemunho interior, e a voz da consci&ncia que 
depde por si propria. 

Consci&ncia! Consci&ncia! lnstinto dlvino, 
voz imortal e celeste; guia seguro de um ser 
ignormte e limitado, inteligente e livre; juiz 
infalivel do bem e do mal, que torna o homem 
semelhante a Deus, 6s tu que fazes a excel&ncia 
de sua natureza e a moralidade de suas a~des; 
sem ti ndo sinto nada em mim que me eleve 
acima dos anlmais, salvo o triste prlvil6gio de 
desviar-me de err0 em erro com o auxilio de 
um intelecto sem regra e de uma razdo sem 
principios. 

Graps ao c&u, eis-nos libertos de todo 
este aparato espantoso de filosofia: podemos 
ser homens sem ser sapientes; dlspensados de 
consumar nossa vida no estudo da moral, temos 
por menor preGo um guia mais seguro neste 
dQdalo imenso das opinides humanas. Mas n60 
6 suficlente que o guia exista; 6 preclso saber 
reconhec6-lo e segui-lo. 

Mas acreditais que exista sobre toda a 
terra um so homem tdo depravado que nunca 
tenha abandonado seu coraq3o B tent0560 de 
fazer bem? Esta tentag30 & tdo natural e tdo 
doce, qua 6 impossivel resistir a ela sempre; 
e a Iembranp do prazer que ela produziu uma 
vez & suficiente para retom6-la sem repouso. 

Desgrac@amente ela & primeiramente dificil de 
satisfazer; h6 milhares de razdes para recusar- 
se B inclinqdo do proprio coraq3o; a falsa pru- 
d&ncia o encerra nos limites do eu humano; sdo 
necess6rios m~lhares de esfor<os de coragem 
para ousar super6-10s. Comprazer-se em fazer 
bem & o pr&mio porter feito barn, e este pr&mio 
n60 se obt6m sendo depois de t&-lo merecido. 
Nada & mais am6vel que a virtude; mas & preci- 
so alegrar-se com ela para perceb&-lo. Quando 
a queremos abrqar, como o Proteu da fdbula, 
primeiro ela toma mil formas apavorantes, e ndo 
se mostra por flm sob a sua sendo para aqueles 
que jamais largaram a presa. 

6 . 0  culto divino rssrncial6 o do cora~60 

Eu sirvo a Deus na simplicidade de meu 
coraq5o. N60 procuro saber mais que aqu~lo que 
G importante para mlnha conduta. Quanto aos 
dogmas que ndo influem sobre os aq3es nem 
sobre a conduta, e pelos quais tanta gente se 
atormenta, eu de nenhum modo me angustio. 
Considero todas as rel~gides particulares como 
tantas ~nst~tui@es salutares que prescrevem 
em coda pais um modo uniforme de honrar a 
Deus por meio de um culto publico, e que po- 
dem todas ter suas razdes em base ao clima, 
ao governo, ao g&nio do povo, ou a alguma 
outra causa local que torna uma preferivel B 
outra, conforme os tempos e lugares. Creio 
que todas sdo boas quando nelas se serve a 
Deus de modo conveniente. 0 culto essential 
G o do cora<do. 

J. -J. Rousseau. 
Emil~o. 
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I. f\ r o ~ ~ r o v k r s i a  sobre o deismo 
e a religi&o revelada 

0 lluminismo ingl@s tem uma de suas manifestasdes mais Toland: 
interessantes e conhecidas na pokmica que se desenvolveu em ,,misterio,n 
torno do primado entre religiao natural e religiao revelada. como objeto 

A obra de referencia dos deistas ingleses foi Cristianismo sem de pesquisa 
misterios (1 696) de John Toland (1 670-1 722), o qual, situando-se + g i 
na esteira de Locke, torna a razdo um tribunal da fe, excluindo do 
cristianismo todo elemento de misterio e reduzindo toda a fe dentro dos confins 
da razzo. As doutrinas do cristianismo sio "misteriosas" apenas no sentido de que 
sao tornadas objetos de pesquisa para serem racionalmente explicadas: aquilo que 
na religiio e revelado deve ser facilmente conhecido e tornar-se coerente com as 
noqdes correntes. 

No Discurso sobre o sere os atributos de Deus (1 705), Samuel Clarke: 
Clarke (1675-1729) afirma que, enquanto a essencia de Deus e a Reve/a@j0 
indemonstravel, dela porem se pode demonstrar a existkncia e os explicita 
atributos, incluindo a liberdade. A Revelaqi30 torna mais claras e as leis morais 
explicitas as leis naturais da moral, e o cristianismo e verdadeira - § 2 
revela@o divina, uma vez que seus ensinamentos morais s3o 
perfeitamente racionais. 

No Discurso sobre o livre pensamento (1 7 13) Anthony Collins co//jns: 
(1676-1729) afirmou que o livre pensamento consiste na anali- 0 "livre 
se nao preconcebida do significado e das razdes ou das provas pensamento" 
contrarias que suportam ou enfraquecem uma teoria qualquer. critic0 
Collins acha que opinides irracionais sao abundantes em toda a da fe religiosa 
lgreja crista ha muitos seculos. + § 3  

Outro classico do deismo ingl@s e 0 cristianismo velho como 
a criaqdo (1730) de Matthew Tindal (1653-1733), segundo o qua1 
a unica religiao verdadeira, autentica e genuina e a natural. As Tindal: 
religides positivas n3o sao mais que contrafa@es e corrup$des as religiaes 
da unica verdadeira religiao, exatamente a natural. A verdadeira positivas 
religiso e a que e compreensivel por meio da razao, e a raz%o e s50confrafa~so 

tanto a guia de nossas aqdes como o juiz da religiao revelada. da 

Figura contracorrente foi Joseph Butler (1 692-1 752), o qual, ' § 

nos Quinze sermdes sobre a natureza humana (1 726), sustenta que 
a cria@o esta absolutamente e inteiramente fora do dmbito de nos- 
sas faculdades e alem da extensso de nossas capacidades maximas. Butler: 

A raz30, portanto, de mod0 nenhum e onipotente, e a religiio con- a 
e impotente siste na submissao e resignaeao a vontade divina; portanto, mesmo 
diante da fe que a religiso natural seja o fundamento e a parte principal do , 

cristianismo, todavia ela n%o e em nenhum sentido sua totalidade. 
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1 ~ O G \ M  L l a n d :  

o cristianismo sew wistkrios 

De tudo o que mostramos at6 agora, 
C facil concluir que o Iluminismo teve na 
Franqa suas expressoes mais brilhantes, mais 
variadas, mais conhecidas e mais influentes. 
Entretanto, n3o devemos nos esquecer de 
que as temiticas difundidas pela Enciclo- 
pedia de Diderot e d'Alembert encontram 
sua ginese sobretudo na imagem (alCm do 
conteudo) das ciencias de Newton e de Ro- 
bert Boyle (que, no Quimico ce'tico, havia 
combatido a velha doutrina dos elementos e 
definido operacionalisticamente o elemento 
como aquilo que resistia i decomposiqiio do 
fogo) e nas teorias gnosiologicas e politicas 
de Locke (que, tambtm de Boyle, havia reto- 
mado a distinqso entre qualidades primarias 
- extensso, figura, solidez, movimento etc. 
- e qualidades secundarias - cores, sons, 
odores, sabores etc.). Pois bem, entrelaqan- 

do-se com o desenvolvimento do empirismo, 
o Iluminismo inglis tem uma de suas mani- 
festacoes mais interessantes e conhecidas na 
pokmica que se desenvolveu em torno do 
primado ou n3o da religi3o natural ou da 
religi3o revelada. 

A obra de refergncia para os deistas in- 
gleses foi Cristianismo sem misterios (1696), 
de Tohn Toland. ., 

De origem irlandesa, Toland nasceu em 
1670 e morreu em 1722. Aos dezesseis anos. 
passou do catolicismo para o protestantis- 
mo. Estudou em Glasgow, Leyden e Oxford. 
Foi graqas ao apreqo que Leibniz tinha por 
seus trabalhos que Toland conquistou os 
favores da rainha Sofia Carlota da Prussia, 
que fora aluna de Leibniz. Cristianismo sem 
miste'rios foi publicado em 1696, e em 1704 
sairam as Cartas a Serena, onde Serena nada 
mais t do que a rainha Sofia Carlota. Com 
a obra Cristianismo sem miste'rios, Toland 
adquiriu muita notoriedade; o livro se afir- 
mou como texto classico do deismo, mas, 
com isso, Toland teve tambCm de suportar 
grande parte dos ataques que os defensores 
do cristianismo, entendido como religiiio 
positiva, desencadearam contra o deismo. 

Mas o que defendia Toland em seu 
Cristianismo sem miste'rios? 

Na verdade, com sua obra, Toland 
situa-se nas pegadas de Locke, que, no livro 
A racionalidade do  cristianismo. havia Dro- 
curado harmonizar a raz5o e a fC cristii. Mas 
Toland vai muito mais altm do que Locke. 
Mais do que p6r raziio e f C  de acordo, ele 
faz com que a raziio se torne tribunal da 
fb, e exclui do cristianismo todo elemento 
de misttrio, reduzindo toda a ft aos limites 
da raziio. 

Para Toland. o cristianismo niio tem 
nada de misteriosb. E isso o que diz o titulo 
de sua obra, que leva o seguinte subtitulo, 
muito significativo: "Tratado onde se de- 
monstra que n3o ha nada no Evangelho de 
contrario ii razio nem acima dela, e que 
nenhuma doutrina crist3 pode ser propria- 
mente chamada mistirio". A tese central de 
Toland C a seguinte: submetido ao exame da - 
raziio, tudo aquilo que passa por misttrio 
pode ser exaustivamente explicado e com- 
preendido. 

Quando falamos de "mistCrion, diz 
Toland, entendemos duas coisas: ou o mis- 
tCrio C algo de contrario ii razao, e entiio C 
um contra-senso, que simplesmente deve 
ser excluido de toda discuss30 &ria; ou 
entiio o mistCrio C algo ainda niio esclare- 
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cido e explicado, e entiio deve ser objeto 
de investigaqiio, para ser racionalmente 
explicado. Pois bem, para Toland, as dou- 
trinas do cristianismo so siio misteriosas no 
segundo sentido, isto 6, n io  siio de mod0 
algum misteriosas. Fazendo eco a Newton, 
escreve ele: "Eu elimino de minha filosofia 
toda hipotese". E mostra-se convencido de 
que "aquilo que, na religiiio, C revelado, 
dado que C utilissimo e necessario, deve ser 
facilmente conhecido e mostrar-se coerente 
com as nossas noq6es correntes [...In. 

2 $\ prova da existgncia 
de um Ser necess6rio 

e independente 
em Samuel Clarke 
e em outros 

ilwninistas ingIeses 

Logo depois da publicaqiio de Cris- 
tianismo sem misterios, apareceram dois 
escritos dirigidos justamente contra Toland: 
a Resposta a Toland, de Peter Browne, e 
Sobre raziio e fe' em rela~iio aos miste'rios 
do cristianismo, de John Norris. 

Browne sustenta que a razio humana 
niio pode conhecer a essencia de Deus nem 
os seus atributos. 

Norris, por seu turno, afirmou que, 
contrariamente ao que pensava Toland, i 
precis0 distinguir entre verdades acima da 
razio e verdades contririas a razgo. 

Posteriormente, em 1705, apareceu o 
Discurso sobre o ser e os atributos de Deus, 
de Samuel Clarke (1675-1729). 

0 verdadeiro inspirador de Clarke foi 
Newton, que ele defendeu dos ataques de 
Leibniz, e do qua1 traduziu a Otica em latim. 
Pois bem, de forma rigorosamente silogisti- 
ca, Clarke pretende sustentar que, enquanto 
a essincia de Deus C indemonstravel, sua 
existzncia e seus atributos podem ser de- 
monstrados. Como tambCm a liberdade, no 
sentido de que Deus C livre para determinar- 
se por si mesmo. E tambem o homem, con- 
trariamente ao necessitarismo de Spinoza, i 
livre, na opiniiio de Clarke. 

A razio, portanto, pode alcanqar a 
existencia e os atributos de Deus (infinitude, 
eternidade, independencia etc.). Mas, sendo 
assim, como se justifica entiio a Revelaqiio? 
Responde Clarke: a Revelaqiio torna mais 

claras e explicitas as leis naturais da moral. 
Por outro lado, Deus niio pode ser obrigado 
por ninguCm a se revelar a todos os povos. E 
o cristianismo, segundo Clarke, C verdadeira 
revelaqiio divina, j4 que seus ensinamentos 
morais siio perfeitamente racionais. 

Seguidor de Clarke foi William Wollas- 
ton (1659-1724), autor de A religiiio da 
natureza, livro publicado em 1722 e que, 
na ipoca, teve ampla difusiio. Wollaston 
chama a atenqiio para o fato de que Deus 
niio pode desejar o sofrimento e todos os 
males que, no entanto, os homens suportam 
a cada dia. Conseqiientemente, se o mundo 
esta cheio de dor, isso quer dizer que o plano 
da bondade misericordiosa de Deus devera 
se realizar depois da morte. E C assim que 
Wollaston prop6e a idCia da imortalidade 
da alma. 

3 ( -  $\ntI?ony Collins 
e a defesa 
do "livre-pensame~to" 

Anthony Collins (1676-1729), descen- 
dente de familia nobre, foi dicipulo de Lo- 
cke. Em 1713, publicou um ensaio destinado 
a suscitar grandes polemicas: trata-se do 
Discurso sobre o livre-pensamento. 

0 livre-pensamento consiste na analise 
sem preconceitos do significado e das raz6es 
ou das provas contrarias, que apoiam ou 
desmentem uma teoria qualquer. E Collins 
niio encontra nenhuma raziio em tantas 
"absurdas" opini6es "contririas as noq6es 
mais obvias do sentido e da raz3ov, que 
"abundam em toda a Igreja cristii h i  muitos 
sCculos". 

AlCm disso, Collins foi critic0 das 
profecias na obra Fundamentos e raxoes 
da religiiio cristi (1724) e, em sua Pesquisa 
filosofica sobre a liberdade humana (1717), 
de algum mod0 negou o livre-arbitrio. 

Todavia, Collins reputa seu determi- 
nismo psicologico como niio contrario a 
moral; ao contrario, ele seria o melhor 
caminho para salvar a moral, pois mostra 
que a aqio humana C determinada por moti- 
va~6es racionais, niio seguindo em absoluto 
as loucuras ou as brincadeiras provocadas 
pel0 acaso. 

Atacado de virios lados, ja em 1713 
Collins era duramente criticado por Richard 
Bentley (1662-1742) que, no escrito Notas 
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sobre um recentissimo discurso sobre o 
livre-pensamento, afirmou que a investi- 
gaqiio sobre a Biblia tinha necessidade de 
instrumentos filol6~icos bem mais sCrios " 
do que os possuidos por Collins, de quem 
Bentley relacionou toda urna strie de erros 
filol6gicos. 

Outro critic0 de Collins foi Jonathan 
Swift, que, ironizando as teses de Collins, 
em Discurso sobre o liure- ensa amen to de 
Collins reduzido a pobres pdEauras, escreveu 
que "a massa do ginero humano C apta a 
pensar tanto quanta a voar" 

Em 1730, foi publicado outro trabalho 
classico do deismo inglis, ou seja, 0 cris- 
tianismo velho como a cria@o, de Matthew 
Tindal (1653-1733). 

Antes desse escrito, Tindal havia publi- 
cad0 outros ensaios, nos quais, desenvolven- 
do a uniiio entre jusnaturalismo e deismo, 
se fizera paladin0 da liberdade religiosa no 
smbito politico. Merecem ser lembrados 
seu Ensaio sobre a obediBncia aos poderes 
supremos, de 1694, e seu outro Ensaio sobre 
o poder do magistrado e os direitos da hu- 
manidade em mate'ria de religiiio, aparecido 
em 1697, onde Tindal desenvolve as teorias 
politicas e religiosas de Locke. 

De todo modo, a obra mais influente de 
Tindal foi precisamente 0 cristianismo ue- 
1/70 como a cria@o. 0 subtitulo significativo 
do livro C o seguinte: "0 Evangelho como 
republicaq50 da religiiio da natureza". 

A unica religiiio verdadeira, autintica e 
genuina 6 a religiio natural. Na opiniiio de 
Tindal, as religi6es positivas nada mais siio 
do que contrafaq6es e corrupq6es da unica 
religiiio verdadeira, a religiiio natural. 

Em substsncia, para Tindal, Deus, que 
C bom e imutavel, imprimiu desde a eterni- 
dade leis igualmente sabias e imutaveis no 
universo e na natureza humana. Portanto, i 
algo quase absurd0 pensar que Deus tenha 
querido revelar a si pr6prio e as suas leis a 
um unico povo, em um momento precis0 
da historia. 

A Revelaqiio, portanto, C substancial- 
mente inutil. Em sua essincia, ela i somente 
"uma republicaqiio da religiio da natureza". 

E, nos pontos em que se afasta dela, C uni- 
camente superstiqiio e violincia. 

Em suma, para Tindal, a verdadeira 
religiiio C aquela compreensivel atraves da 
raziio, e a raziio C tanto o guia de nossas 
aq6es como o juiz da religiiio revelada. 0 
deismo de Tindal C consequente e radical. 
E Tindal, que se professara cristiio por toda 
a vida, nunca pensou que essa sua defesa de 
urna raziio que julga a Revelaqiio fosse urna 
aqiio anti-religiosa, e sim urna confirmaqiio 
racional da religi50. 

Em poucas palavras, eis a profissiio 
racionalista de Tindal: "Assim como o olho 
i o unico juiz daquilo que C visivel, e como o 
ouvido o C daquilo que i audivel, tambem a 
raziio C o unico juiz daquilo que 6 racional". 

- 
& fundamenta l ,  

m a s  n&o & t ~ d o  

Figura de grande relevo que se moveu, 
em certa medida, contra a corrente, foi 
Joseph Butler. 

Nascido em 1692 e morto em 1752, 
Joseph Butler (que tambCm foi bispo) pu- 
blicou em 1726 Quinze sermoes sobre a 
natureza humana, que contim suas conside- 
raq6es a respeito da itica, ao passo que suas 
concepq6es teologicas estiio expostas em A 
analogia da religiiio, natural e revelada, com 
a constitui@o e o curso da natureza, obra 
publicada em 1736. De 1748 siio os Seis 
sermoes pronunciados em ocasioes publicas, 
nos quais o autor estende suas reflex6es ao 
imbito politico. 

No Sermiio XV Butler afirma que nem 
mesmo "o homem mais sibio e mais culto 
pode compreender as obras de Deus, os mi- 
todos e os designios de sua providEncia na 
criaqiio e no govern0 do mundo. A criaqiio 
estii absoluta e inteiramente fora do smbito 
de nossas faculdades e alim da extensiio de 
nossas maximas capacidades" . 

E certo, diz Butler, que Deus fez o mun- 
do, assim como tambCm 6 certo que "esses 
efeitos devem ter tido urna causa". Mas, 
embora so dos efeitos podem ser adquiridos 
conhecimentos, as causas "permanecem 
inteiramente na escuridiio da nossa igno- 
rsncia" . Nos descrevemos e conhecemos 
algumas regras gerais relativas ?i frequente 



repetigiio de fen6menos observados, mas "a 
natureza e a essincia das coisas. no entanto. 
siio algo sobre o qual continuamos comple- 
tamente ignorantes [...In. 

A verdade C que "cada segredo que 
i desvelado, cada descoberta que C feita e 
cada novo efeito que C trazido ?i luz servem 
Dara nos convencer dos fatos inumeraveis 
que ainda permanecem ocultos e dos quais 
antes sequer suspeitavamos a existcncia. E 
o que acontece quando examinamos toda 
a criaqiio, do mesmo modo e globalmente, 
como se estivCssemos diante de um simples 
objeto dela?" 

A raziio, portanto, niio tem nada de 
onipotente. E "a religiiio consiste na sub- 
miss50 e na resignasgo ?i vontade divina. A 
nossa condiqiio neste mundo C uma escola 
de exercicio para tal tcmpera; e a nossa ig- 
noriincia, a superficialidade da nossa raziio, 
as tentaqGes, as dificuldades que expusemos 
contribuem igualmente para tor&-la tal". 

0 nucleo fundamental de seu Densa- 
mento se resume neste conceito: "Se a or- 

dem natural das coisas e a ordem revelada 
provim ambas de Deus, se siio coincidentes 
uma com a outra e juntas formam um unico 
plano providencial, o fato de sermos juizes 
incompetentes de uma torna necessariamen- 
te crivel que possamos ser juizes incornpeten- 
tes tambCm da outra". E se C verdade que um 
juiz incompetente niio sabe tudo, por outro 
lado i falso que ele niio saiba nada. Assim, 
nao sejamos pessimistas nem otimistas, mas 
coloquemo-nos realisticamente na busca 
daquelas garantias que sao suficientes para 
nossa conduta correta, convencidos de que 
"embora a religiiio natural seja o fundamen- 
to e a parte principal do cristianismo, ela n3o 
C em nenhum sentido sua totalidade". 

Concluindo, Butler C da opinizo de 
Pascal, de que o homem navega na misCria, 
na confus5o e na ignoriincia. Entretanto, 
ele niio despreza demasiadamente a raziio. 
E com ela que tenta abrir um caminho, ao 
longo do qual vislumbra aqueles tragos de 
verdades que fazem corn que ele niio seja 
arrogante nem desesperado. 
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11. A r e f l e x ~ o  sobre a moral 

Anthony Ashley Cooper, conde de Shaftesbury (1671-1713) atribui uma au- 
tonomia propria a moral, e a remete a um "senso" inerente ao homem, que esta 
na base tanto de suas avaliagaes morais e esteticas, quanto de suas convicg6es 

religiosas. Este "senso moral" e um sentimento reflexo, inato, 
Senso estetico instintivo, assim como e instintiva e natural no homem uma ati- 
esenso moral tude simpatica em relagao aos outros. A virtude, em suma, pode 
em existir tambem fora da pratica religiosa. 
Sha ftesbury Seguidor de Shaftesbury e influenciado por Butler foi o ir- 
e land& Francis Hutcheson (1694-1747), o qual, em sua obra maior, -- 9 1-2 Pesquisa sobre a origem de nossas ideias de beleza e de virtude 

(1725), sustenta que em nos ha um senso da beleza, um instinto 
inato que nos leva a contemplar objetos que t&m como requisitos a regularidade, 
a uniformidade na variedade. 

Diferentemente de Shaftesbury, que havia reunido senso estetico e senso 
moral, Hutcheson distingue o senso do belo do senso do bem: este permite indi- 
viduar e escolher os fins dtimos sobre os quais nao existe nenhum raciocinio. Em 
campo politico, Hutcheson nao aceita o pessimismo de Hobbes, e afirma que a 
organiza@o politica da sociedade pode ser promovida, sim, pela imperfeisao dos 
homens, mas funda-se tambem sobre a justisa e bondade inerentes a natureza 
humana: a melhor a@o possivel e a que proporciona a maior felicidade ao maior 
numero de pessoas. 

1 S h a f t e s b u ~ ~  
e a aufonomia da moral 

Anthony Ashley Cooper, conde de 
Shaftesbury, nasceu em Londres em 1671. 
Neto do primeiro lorde de Shaftesbury, que 
havia sido amigo intimo de Locke, foi aluno 
de Locke, protegeu Toland, participou da 
vida politica durante certo periodo, viajou 
pela Franga e Italia, e morreu em Napoles 
em 1713. Seu Ensaio sobre a virtude e o 
me'rito, que Toland publicou abusivamente, 
isto 6, sem o consentimento do autor, apare- 
ceu em 1699. A ele seguiram-se Carta sobre 
o entusiasmo (1708),  Sensus communis 
(1 7O9), 0 s  moralistas (1 709) e Soliloquio 
ou conselbo a urn autor (1710). Em 1711, 
Shaftesbury reuniu esses seus cinco escritos, 
acrescentou-lhes as Reflexdes miscel2neas 
sobre os tratados anteriores, e publicou 
o conjunto sob o titulo Caracteristicas de 
homens, maneiras, opinides, tempos. 

0 problema do qual parte Shaftesbury 
no Ensaio sobre a virtude e o me'rito i o 
de saber "ate que ponto a religiio implica 
necessariamente a virtude, e se esta dizendo 

a verdade quem diz que i impossivel que o 
ateu seja virtuoso ou que possua certo grau 
de honestidade ou de mirito". 

Pois bem, a opiniiio comum, que quase 
ninguim ousa p8r em duvida, C a de que 
religiio e virtude sZo intrinsecamente co- 
nexas. Entretanto, Shaftesbury afirma que a 
observa@o da realidade desmente tal idiia. 
Ha homens que se declaram religiosos, mas 
que na realidade vivem imoralmente como 
corruptos, e vice-versa. E quando queremos 
julgar o comportamento de urn homem, n i o  
nos perguntamos se t ou n5o religioso, mas 
se tem ou niio principios. 

Shaftesbury, portanto, atribui autono- 
mia propria a moral. E isso leva bem proxi- 
mo de certo inatismo. Esse inatismo, portm, 
mais do que se referir a idiias racionais, diz 
respeito a "sentidos", sentimentos ou, diga- 
mos, comportamentos iticos e estiticos. Em 
suma, hii um "sentido" inerente ao homem, 
isto 6, um sentido que integra o cabedal 
de sua natureza e que esta na base de suas 
avaliaqdes morais e estiticas, como tambim 
de suas convicg6es religiosas. 

Na verdade, observa Shaftesbury, "an- 
tes de ter uma clara e exata nogio de Deus, 
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urna criatura pode possuir urna concepqiio 
ou sentido do justo e do  injusto e varios 
graus de vicio ou virtude". Tal "sentido 
moral" i sentimento reflexo inato ou, pode- 
mos dizer, instintivo. Assim como tambim i 
instintiva e natural no homem urna atitude 
simphtica em relaqiio aos outros. 

A moralidade, portanto, tem a sua 
autonomia (e esse C um dos motivos pelos 
quais Kant, de algum modo, sera devedor de 
Shaftesbury). E, juntamente com os adversa- 
rios do fanatismo, ou entusiasmo religioso, 
Shaftesbury afirma que a virtude pode existir 
tambCm fora da pratica religiosa. E niio so 
isso, pois a religiiio positiva, na opiniiio de 
Shaftesbury, pode afastar os homens da vir- 
tude, apresentando a idiia de um falso Deus 
(vingador, tirano etc.), ou entiio ensinando 
que se devem realizar certas aqdes por medo 
do  castigo divino, muito mais que pel0 fato 
de que a as80 i boa em si mesma. 

Entretanto, mesmo colocando as coisas 
desse mod0 e mesmo atacando as "supers- 
tiqdes" das religioes positivas, Shaftesbury 
pretende "defender tanto a religiiio como 
a virtude moral, sem diminuir o valor de 
nenhuma das duas". 

A religiiio que Shaftesbury propde i a 
religiiio natural. E o modo  como ele articula 
a sua proposta C de notavel interesse, j i  que, 
da mesma forma que no caso da moralida- 
de, tambtm se chega a religiiio natural 1-190 
tanto por meio de elaborados procedimentos 
racionais, mas muito mais por urna visiio 
imediata e segura daquilo que i a ordem 
do universo. Em 0 s  moralistas, o universo 
inteiro C visto por Shaftesbury como estru- 
turado, dirigido e guiado, platonicamente, 
por um principio que explica sua ordem e 
seu finalismo. E se olharmos as regularida- 
des do sistema do universo, entiio somos 
obrigados "a admitir urna mente universal, 
que nenhum homem perspicaz tentara p6r 
em discussiio, a menos que queira levar a de- 
sordem ao universo [...In. Da mesma forma, 
introduzimos desordem no universo quando 
as inclinaqoes ou paixdes que influenciam 
nossa vida tornam-se vicios. 

Com efeito, conclui Shaftesbury, ter 
inclinaqoes naturais, fortes e generosas, 
voltadas para o bem publico, "significa ter 
o meio principal e o poder para desfrutar 
de si mesmo; estar privados delas significa 
mistria e mal"; por outro lado, ter inclina- 
gdes privadas e egoistas muito fortes e mais 
intensas do que as inclinaqoes generosas "6 
urna coisa miseravel"; por fim, ter inclina- 

qdes que v5o contra os interesses tanto do 
individuo como do bem phblico "significa 
ser miseraveis em grau maior" . 

2 Franc is  tIMtcheson: 

a melhor ac&o  propicia 

a maior felicidade 
a o  maior nLmero d e  pessoas  

Se a fineza da andise psicologica e urna 
das caracteristicas dos escritos de Shaftes- 
bury, a sistematicidade i tipica das obras do 
irlandes Francis Hutcheson (1694-1747), 
que foi professor de filosofia moral na Uni- 
versidade de Glasgow a partir de 1729, e 
cuja filosofia, pel0 menos em sua primeira 
parte, desenvolve as idiias e os motivos 
fundamentais da filosofia de Shaftesbury, 
ao passo que, posteriormente, sofrera tam- 
bim a influencia das concepqoes de Butler. 
Hutcheson C autor das seguintes obras: 
Pesquisa sobre a origem de nossas ide'ias 
de beleza e virtude (1725); Pesquisa sobre 
o bem e o ma1 moral (1726); Ensaio sobre 
a natureza das paixoes (1728); Sistema de 
filosofia moral (postumo, 1754). 

Em 1729, como j i  dissemos, Hutche- 
son inicia seu ensino em Glasgow. E foi nesse 
periodo que, sobretudo sob a influencia das 
idCias de Butler - cuja Analogia chama de 
"livro excelente" -, mas tambim das idiias 
de Grotius e de Locke, dedicou particular 
atenqao a tematica do jusnaturalismo. 

Todavia, siio as idiias de Shaftesbury 
que siio reelaboradas na Pesquisa sobre a 
origem das nossas ide'ias de beleza e virtude. 

Hutcheson sustenta que temos um sen- 
so imediato da beleza, um senso especifico 
e autBnomo que niio pode ser reduzido aos 
sentidos externos; isso se verifica pel0 fato de 
haver homens que, embora de posse de otima 
visiio e perfeita audigiio, s5o cegos $ beleza de 
um quadro ou surdos da musica. E o senso 
da beleza tambim niio pode ser confundido 
com o apreqo pela utilidade de um objeto. 

0 sentido da beleza i urna espicie de 
instinto inato, que nos leva a contemplar 
objetos que exibem requisitos como o da 
regularidade, da uniformidade na variedade 
etc. E enquanto Shaftesbury irmanava o 
sentido estktico ao moral, Hutcheson os dis- 
tingue. Para ele, a capacidade de apreciaqiio 
estitica i tiio originaria e distinta quanto a 
capacidade de avaliagiio moral. 



Existe, portanto, o sentido do belo e 
tambCm existe o sentido do bem. E C exata- 
mente esse sentido do bem que nos permite 
identificar e escolher os fins ultimos sobre 
os quais o intelecto permanece taciturno. 
Com efeito, o intelecto " julga a respeito dos 
meios ou dos fins subordinados, ao passo 
que, no que se refere aos fins ultimos, nfo 
existe nenhum raciocinio. Nos os persegui- 
mos por urna disposiqfo ou determinaqfo 
imediata qualquer da alma, que, em vista da 
a@o, C sempre anterior a todo raciocinio, 
enquanto nenhuma opinifo ou nenhum 
juizo pode levar i aqfo, se nfo houver o 
desejo anterior de algum fim". 0 sentido 
do bem e da justifa C inato, imediato e 
aut6nomo. 

E se, diversamente de Shaftesbury, 
Hutcheson distingue o sentido estitico do 
sentido moral e insiste em toda urna gama 
de diferentes "percepq6es mais finas", por 
outro lado ele tambim 6 contra aqueles que 
afirmam que "nfo h i  oportunidade para o 

surgimento da organizaqfo politica da so- 
ciedade fora da maldade humana". 

Hutcheson, em suma, n fo  aceita o 
pessimismo de Hobbes a prop6sito da na- 
tureza humana, pessimismo que, como logo 
veremos, havia sido herdado por Bernard 
de Mandeville. 

A organizaqiio politica da sociedade, 
com efeito, diz Hutcheson, "pode ser exigida 
pela imperfeiqfo de homens que, na subs- 
thcia,  sfo justos e bons". Aliis, "existe na 
natureza humana um desejo fundamental, 
ultimativo e desinteressado, pela felicidade 
dos outros. E o nosso sentido moral nos faz 
aprovar como virtuosas somente aquelas 
a@es que, pel0 menos em parte, procedem 
desse desejo". 

E a melhor aqfo possivel C aquela que 
propicia "a maior felicidade para o maior 
numero de pessoas". 

Essa express20 de Hutcheson se tor- 
nari  clissica, podendo ser reencontrada em 
Bentham e em Beccaria. 

III. Bernard de  i\/\andeville 

Bernard de Mandeville (1670-1733) foi um dos pensadores mais lidos e dis- 
cutidos de seu seculo, graqas ao apologo intitulado A fabula das abelhas, ou vicios 
privados, publicos beneficios, que publicou diversas vezes entre 1705 e 1732. 

0 texto conta como urna sociedade de abelhas imorais e 
Mandeville viciadas era, porem, muito florescente, e de como a mesma so- 
e o apologo ciedade caiu completamente em ruina, depois que as abelhas se 
da fabula tornaram morais e virtuosas. 
das abelhas Mandeville mostrava eficazmente em cores vivas o contraste 
- 3  1 entre o liberalismo individualists e o coletivismo igualitario: si3o os 

primeiros sinais de urna reflexao sobre o util como valor e sobre 
as leis econ6micas como molas do agir humano, que a partir da metade do seculo 
posterior ocuparao as geraqdes sucessivas. 

1 lV\a~deviIIe: Londres, onde, em 1705, publicou pela pri- 

urn dos pensadores meira vez, anonimamente, um apologo que 
conta a historia de urna sociedade de abelhas 

mais lidos e discutidos imorais e viciosas que era muito florescente, 
do skculo mas que se arruinou completamente depois 

que as abelhas tornaram-se morais e vir- 
tuosas. A obra teve urna segunda ediqfo 

De familia francesa, Bernard de Man- - a fundamental -, tambCm anh ima ,  
deville nasceu na Holanda em 1670. Depois em 1714, sob o titulo A fabula das abelhas, 
de se ter tornado mCdico, estabeleceu-se em ou vicios privados, publicos beneficios. 
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Esta segunda edigiio foi publicada com o 
acriscimo de vinte Notas (Remarks), nas 
quais Mandeville desenvolve o significado 
filosofico dos pontos mais importantes da 
fibula. Durante a vida de Mandeville, a 
Fabula das abelhas conheceu ainda outras 
edigBes e acriscimos tambCm. A edigiio 
definitiva i a de 1732. No ano seguinte, em 
1733, Mandeville morreu. 

Foi um dos pensadores mais lidos e 
discutidos do seu siculo. 

A fabula das abelhas i um apdogo. 
As abelhas, de mod0 muito transparente, 
se comportam como os homens. Enquan- 
to permanecem ansiosas por sua propria 
vantagem, siio ativissimas e produtivas; 
h i  entre elas algumas aproveitadoras e 
parasitas; h i  desigualdades e violhcias; 
mas todas se estimulam reciprocamente e, 
procurando ultrapassar-se, tornam maior 
o corpo social. 

Quando as abelhas tornam-se sensa- 
tas e querem instaurar o reino public0 da 

moralidade, todo incentivo cessa; desapa- 
recem as desigualdades, mas tambCm todo 
luxo e decoro; desaparecem as violEncias 
e com elas as guerras, mas tambim toda 
arte militar e de governo; sobretudo, es- 
tende-se um vtu cinzento de pobreza e de 
conformismo. 

Mandeville mostrava eficazmente em 
cores vivas o contraste entre uma tese cara 
a burguesia empreendedora dos negocios, 
inclinada ao lucro e a competigio, isto t, o 
liberalismo individualista, e a tese oposta 
do coletivismo igualitario sustentada ent5o 
apenas por reformadores religiosos radicais 
(citaros, "fraticelli", valdenses, anabatistas) 
e mais tarde por extremistas jacobinos, 
antes de encontrar rigorosa express50 no 
marxismo moderno. 

Siio os primeiros lampejos para uma re- 
flexiio sobre o util como valor e sobre as leis 
econ6micas como molas do agir humano, 
que a partir da metade do sCculo ocupar5o 
as geragoes sucessivas. , " : "D 

IV. "&cola escotesa" 

Thomas Reid (1710-1796) foi o iniciador e inspirador da "Escola escocesa": 
op6s-se aos desconcertantes resultados de Berkeley e de Hume, apostando sobre 
uma teoria do conhecimento de tip0 realista que apela para o senso comum. 

Em sua Pesquisa sobre o espirito humano segundo os princi- 
pios do senso comum (1 764), Reid sustenta que o unico caminho Reid 
para conhecer as obras da natureza e o da observaq%o e da ex- e 
perigncia, seguindo o procedimento indutivo de tipo newtonia- senso comum 
no. Suas regulae philosophandi sao maximas do senso comum, - § 1 
praticadas todo dia na vida comum; e como o senso comum nos 
atesta inequivocamente a realidade do mundo externo e a verdade da teoria que 
o.sustenta, ele tambem nos atesta a validade dos principios morais. 

0 mais prestigioso representante da "Escola escocesa" foi Dugald Stewart 
(1753-1826), para o qua1 as verdades fundamentais e as condiqdes de todo racio- 
cinio s%o as crensas: 

a) na existencia do eu e na identidade pessoal; Stewart 
b) na realidade do mundo externo material; e as crengas 
c) na uniformidade das leis naturais; - 5 2  
d) nos testemunhos da memoria. 
Nos eventos naturais e nos fatos humanos ha, portanto, urna ordem, a 

qua1 pode ser conhecida unicamente mediante a observa<%o e a experihcia: 
n%o conhecemos as causas essenciais dos fatos, mas apenas os fatos e as leis 
que os ligam. 



Thomas Reid 

A Hutcheson sucedeu na citedra de 
Glasgow Adam Smith (sobre cuja contribui- 
q5o 2 teoria econ6mica falaremos no volume 
V desta obra). E quando, em 1763, Adam 
Smith deixou a catedra, foi chamado como 
seu sucessor Thomas Reid. 

Iniciador e inspirador da "escola es- 
cocesa", Reid se op6s aos desconcertantes 
resultados da filosofia de Hume e Berkeley. 
Com efeito, ele combateu o ceticismo de 
Hume e o imaterialismo de Berkeley, insis- 
tindo numa teoria do conhecimento de tip0 
realista, que se baseia no senso comum. 

Reid nasceu em Stracham, nas proxi- 
midades de Aberdeen, em 1710. Estudou em 
Aberdeen, onde depois tornou-se professor. 
Ficou na Universidade de Aberdeen at6 
1763, quando passou precisamente para a 
Universidade de Glasgow. 0 primeiro escri- 
to de Reid, de 1748, tem por titulo Ensaio 
sobre a quantidade. Entretanto, sua obra 
de maior destaque, que remonta ao periodo 
de Aberdeen, foi a Pesquisa sobre o espirito 
humano segundo os principios do senso 
comum (1764). Durante o periodo trans- 
corrido em Glasgow, Reid escreveu somente 
uma Andise da 16gica de Aristoteles (1773). 
Depois de ter deixado a universidade, em 
1780, recomeqou a publicar escritos seus: 
em 1785, apareceram os Ensaios sobre as 
forgas intelectuais do homem e, em 1788, 
os Ensaios sobre as forgas ativas do homem. 
Reid morreu em 1796. 

Eis o que Reid escreve sobre o mCtodo 
da filosofia na Pesquisa sobre o espirito 
humano: " 0 s  homens sabios concordam 
ou devem concordar em que so ha um ca- 
minho para conhecer as obras da natureza: 
o caminho da observaq50 e do experimento. 
Pela nossa constituiqiio, somos fortemente 
levados a conduzir fatos e observag6es par- 
ticulares a regras gerais, e a aplicar essas 
regras gerais para explicar outros efeitos 
ou para nos orientar em sua produq5o. Esse 
procedimento do intelecto C familiar a toda 
criatura humana nas quest6es comuns da 
vida, e C o unico atravis do qual se pode 
realizar toda descoberta real em filosofia". 

Em suma, trata-se do procedimento 
indutivo newtoniano, que se tornou para- 
digmitico para os empiristas e iluministas. 
Prossegue Reid: "0 primeiro homem que 
descobriu que o frio congela a hgua e que 
o calor a transforma em vapor procedeu 

com base nos mesmos principios gerais e no 
mesmo mitodo com que Newton descobriu 
a lei da gravitaqio e as propriedades da luz. 
Suas regulae philosophandi s5o miximas 
do senso comum e s i o  praticadas todo dia 
na vida comum. Quem filosofa com outras 
regras, tanto em relaqiio ao mundo material 
como em relaq5o 5 mente, fracassa em seu 
objetivo." 

"Nos consideramos sempre nossas 
conjecturas e teorias muito diferentes" das 
criaq8es de Deus, afirma Reid, razio pela 
qual, "se quisermos conhecer as obras de 
Deus, devemos observa-las com atenq5o e 
humildade, sem pretender acrescentar nada 
de nosso 2quilo que a observag50 nos mos- 
tra. Uma interpretas50 justa da natureza C 
a unica filosofia sadia e ortodoxa: qualquer 
coisa que lhe acrescentarmos de nosso C 
apocrifa e privada de autoridade". 

Assim, todas "as nossas estranhas 
teorias" sobre a formag50 da terra, sobre 
a geraq5o dos animais e sobre a origem do 
ma1 natural e moral, quando "ultrapassam 
os limites de uma justa induqio a partir dos 
fatos, s5o vaidade e loucura, tanto quanto 
os 'vortices' de Descartes e o 'arch? de 
Paracelso" . 

Como o senso comum nos atesta ine- 
quivocamente a realidade do mundo externo 
e a verdade da teoria que o sustenta, escreve 
Reid nos Ensaios sobre as forgas ativas do 
homem, C tambim o senso comum que 
nos atesta a validade de principios morais. 
Escreve Reid: "1) Ha  algumas coisas na 
conduta humana que merecem aprovagio e 
pr&mio e outras que merecem censura [. . .J .  
2) Aquilo que n5o 6 voluntirio em grau 
nenhum nHo pode merecer aprovaqiio ou 
censura moral. 3 )  Aquilo que C realizado por 
necessidade inelutivel pode ser agradivel 
ou desagradavel, mas n5o pode ser objeto 
de censura ou de aprovaq5o moral. 4) 0 s  
homens siio altamente culpaveis por n i o  
fazerem aquilo que deveriam fazer como o 
s5o por fazerem aquilo que n i o  deveriam. 
5) Devemos usar os melhores meios de que 
dispomos para estar bem informados sobre 
os nossos deveres [. . .]. 6) Nossa fungiio mais 
importante deve ser a de realizar nosso dever 
a medida que o conhecemos, e fortalecer a 
nossa mente contra qualquer tentag50 de 
nos desviar dele [. . .] ." 

E a lista prossegue. No fim, Reid afir- 
ma: "Eu os chamo de principios primeiros 
porque me parecem ter em si mesmos uma 
intuitiva e irresistivel evidgncia". 
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. 8 gL ,, Dugald Stewart  

e a a rgumenta~&o filosbfica 

Depois de Reid, a "escola escocesa" 
apresenta entre seus expoentes James Os- 
wald (falecido em 1793), que, no seu Ape- 
lo ao senso comum a servi~o da religiiio 
(1766-1772), elabora sobretudo o aspect0 
teologico do pensamento de Reid. 

Mais destacado que a obra de Oswald, 
no campo itico, foi o trabalho de Adam 
Ferguson (1 724-1 8l6),  autor, entre outras 
coisas, dos Principios de cibncia moral e 
politica, em dois volumes, publicados em 
1792. Ferguson ensinou filosofia natural e, 
depois, filosofia moral na Universidade de 
Edimburgo. Em 1778, nomeado secretario 
de urna comiss50 para as col6nias, foi para a 
Amirica e, em sua catedra, passou, primeiro 
como suplente e depois como sucessor para 
todos os efeitos, o filosofo Dugald Stewart, 
que, juntamente com Thomas Brown, foi o 
mais prestigioso representante da "escola 
escocesa". 

Dugald Stewart, filho de um professor 
de matematica da Universidade de Edim- 
burgo, nasceu nesta cidade em 1753. Aluno 
de Reid em Glasgow, estudou matematica, 
filosofia e economia politica. Inicialmente 
professor de matematica em Edimburgo, 
sucedeu depois, como dissemos, a Adam 
Ferguson na catedra de filosofia moral, 
catedra que manteve at i  o ano de 1810. 
Stewart, falecido em 1826, foi um autor 
bastante fecundo. Entre os seus escritos 
de maior import8ncia, devem-se recordar: 
Elementos de filosofia do espirito humano 
(1 792,1814,1827), Orienta~6es de filosofia 
moral (1793), Ensaios filos6ficos (1810), e 
Visiio geral do progress0 da filosofia meta- 
fisica e politica a partir da renascenga das 
letras na Europa. Esta ultima obra constitui 
urna historia interessante do pensamento 
filosofico moderno, tendo sido publicada 
nos suplementos da Enciclope'dia Brit2nica 
(4" e 5" ed., 1815 e 1821). 

Stewart exp6s e divulgou o pensamento 
de Reid. Procurou levar para o interior da 
cultura filosofica inglesa as tematicas do 

pensamento dos "ide6logo.s" franceses. De- 
senvolveu urna filosofia da mente, trilhando 
o interessante caminho da analise psicol6- 
gica. Prop& urna teoria estitica baseada na 
hip6tese da existcncia de um senso comum 
da beleza. Colocou o dedo numa das feridas 
mais dolorosas da "escola escocesa", ou 
seja, no fato de que, no fim das contas, n io  
existe um critirio claro para a delimitaqio 
daqueles "principios primeiros" que o senso 
comum estaria em condiq6es de atestar e 
fundamentar. 

Em todo caso, nos Elementos de filoso- 
fia do espirito humano, Stewart estabelece 
que a crenqa na existencia do eu, na realida- 
de do mundo exterior material, na uniformi- 
dade das leis naturais, nos testemunhos da 
membria, e tambim na identidade pessoal, 
S ~ O  verdades fundamentais e condiqoes para 
qualquer raciocinio. 

Existe, portanto, uma ordem nos acon- 
tecimentos naturais e nos fatos humanos. 
E "o nosso conhecimento das leis da natu- 
reza n io  tem nenhuma outra fonte senio 
a observaqio e a experiencia. Nos nunca 
percebemos urna conexio necessaria entre 
dois acontecimentos; por conseguinte, nun- 
ca podemos, logicamente, deduzir a priori 
um do outro. A experiencia nos ensina que 
certos acontecimentos estio invariavelmente 
associados; disso deriva que, se aparece um, 
nos esperamos tambkm o outro; mas n6s 
n5o sabemos mais nada e, em tais casos, o 
nosso conhecimento n io  se estende alim 
do fato". 

Nos n io  conhecemos as causas essen- 
ciais dos fatos, mas somente os fatos e as leis 
que os relacionam. E, observa Stewart, foi 
Bacon o primeiro que evidenciou completa- 
mente tal verdade fundamental. 

0 verdadeiro objetivo de toda pes- 
quisa filosofica "6 aquele a que se prop6e 
um homem de born senso quando observa 
os acontecimentos que passam pelos seus 
olhos: a sua intenqio 6 aproveitar aquilo que 
vt para a sua conduta futura". Conseqiien- 
temente, "nio ha urna diferenqa de natureza 
entre a ciencia da filosofia e esse bom senso 
que dirige a maior parte dos homens nos 
assuntos da vida: trata-se exclusivamente 
de urna gradaqio". 
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Vicios privados, 

R prirnaira edigdo de R f6bula das 
abelhas, ou vicios privados, pljblicos bene- 
ficios, de Bernard de Mandev~lle, aparecau 
an6nima em 1 7 14, a teve diversas novas 
edi@es cado vaz mais cornplatas at& 1 732. 
0 nljcleo fundarnantal do obra, porCrn, 16 
fora publicado, tambCm on6nim0, em 1 705 
com o titulo R colmh~a descontente, ou os 
malandros tornados honestos: tratava-se de 
um poemeto em vGrsos que, inspirado nos 
modelos dos morolistas cldssicos (Esopo, 
Fedro, l o  Fontaine), polemizovo tanto contra 
a id&io d~ uma moral inspirado por Deus, e 
contra a assim chamada moral natural. 

Nos pdginas sagulntes r~produzimos 
integrolmente o poemeto de 7 705. 

A colmiia descontente, 
ou os malondros tornados honestos 

Uma grande colm61a cheia de abelhas, 
que vlvla no luxo e 6 vontade, 
e todavia t6o famosa por lets e armas, 
quanto fecunda de grandes e precoces enxames, 
era considerada o grande ber~o 
das ci&nc~as e da industrio. 
Rs abelhas jamais tiveram governo melhor, 
mais volubil~dade ou menos satrsfa~do: 
ndo eram escravas da tirania. 
nem governadas pela rude democracia; 
mas como reis, que ndo podiam cometererros, pols 
seu poder era limitado pelas leis. 

Estes lnsetos viviam como os homens, 
e realizavam, em miudo, todas as nossas a~des. 
Faziam tudo o que se faz na cidade, 
e o que toca b espada ou h toga; 
embora suas obras engenhosas, pela fraqueza 
dos pequenos membros, escapassem ao olho 

humano. 
Todavia, ndo temos m6qu1nas, oper6rios, 
naves, castelos, armas, artifices, 
arte, ci&ncla, oficlna ou ~nstrumento, 
dos quais ndo tivessem o equivalente; 
e como sua linguagem nos Q desconhecida, 
devemos chamh-10s como os nossos. 
Embora admitindo que, entre as outras colsas, 

n6o tivessem os dodos, mas tinham reis; 
e estes tinham guardas; 
disso podemos justamente concluir que tinham 

algum jogo, 
a menos que exista um regimento de soldados 
que ndo jogue nenhum jogo. 

Grandes multiddes anchiam a fecunda colmh~a, 
mas exatamente estas multiddes a faziam 

prosperar, 
m~lhdes que ss esforqwam para satisfazer 
coda um a concupisc&ncia e a vaidade dos outros; 
enquanto outros milh6es se dedicavam 
a consumir suas manufaturas. 
Reabasteciam metade do unlverso, 
mas tinham mas trabalho que trabalhadores. 
Rlguns, com grandes capitais e pouca fadgo, 
se lancavam em negoc~os de grande renda; 
outros eram condenados h foice e h enxada, 
e a todos os ofhos duros e fat~gantes 
em que m~serdveis voluntaries suam todo dia 
e consomsm forqx s membros para comer. 
Enquanto outros seguiam proFissdss 
para as quais poucos se tornam aprend~zes, 
que n6o requerem outro capltal que 

o descaramento, 
e podem ser realizados sem um centavo: 
como os trapacerros, os parasitas, 

os ~ntermedidrios, os jogadores, 
os ladrdes, os falshrios, os charlat6es. 

os adivinhos, 
e todos aqueles qua, por inim~zade 
com o trabalho honesto, astutamente 
dirigem para sua propria vantagem a fadiga 
de seu prox~mo, bom e desav~sado. 
Estes eram chamados malandros, mas, h parte 

o nome, 
os shrios e industr~osos eram iguais a eles. 
Todos os comQrcios e encargos tinham algum 

truque, 
nenhuma profissdo era sem engano. 

0 s  advogados, de cuja arte o Fundamento 
estava em suscitar Irtiglos e encontrar pretextos, 
opunham-se a todos os registros, de modo que 

as fraudes 
com as propriedades hipotecadas dessem mais 

trabalho: 
como se fosse ilegitimo que alguhm soubesse 
sem um process0 o que Ihe pertencia. 
Faziam adiar justam~nte as audi6ncias 
para embolsar uma parcela suplementar; 
e para apolar uma causa injusta, 
examinavam e sondavam as leis. 
como fazem os arrombadores com as casas 

e os negoc~os, 
para encontrar o ponto melhor por onde entrar. 
0 s  mQdicos apreciavam a fama e a rlqueza 
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mais do que a saude enferrna do paciente 
e as propr~as capacidades: a maior parte 
culdava, em vez das regras do arte, 
de ter um aspect0 grave e preocupado 

e uma postura severa. 
para ganhar o favor do farrnac&utico, 
os elogios das partsiras, dos padres e de todos 
os que assistem a0 nascimento ou ao funeral; 
e de suportar os bisbilhoteiros, 
e ouvir as receitas da tia do senhora; 
de cortejar toda a familia 
com sorrisos educados e sauda@es corteses; 
e, o que 6 pior de tudo, 
de suportar a impertin&ncia das amas. 

Entre os muitos sacerdotes de Jupiter, 
pagos para invocar b&ngios do alto, 
poucos eram doutos e eloquentes, 
milhares eram violentos e ignorantes. 
Mas passavam no exame todos os que 

escondiam 
a pregulGa, a luxirria, a avareza e o orgulho, 
pelo que eram famosos 
como os alfaiates pelos retalhos de tecido 
e os marinheiros pel0 conhaque. 
Alguns, magros e ma1 vestidos, 
oravam misticamente pelo pdo, 
querendo assim uma grande provisdo 

de alimento, 
mas obtinham apenas aquilo que haviam 

pedido; 
e enquanto estes santos laboriosos 

morrlam de fome, 
os pregui<osos, a quern ales serviam, 
satisfaziam suas vontades, e todas as grqas 
do saljde e da abund6ncia estavam 

em suas faces. 
0 s  soldados, que eram obrlgados a combater, 
caso sobrev~vessern, recebiam honras; 
ernbora de algu&m, que evitara o confront0 

sanguin6ri0, 
eram cortadas as pernas que fugiam; 
alguns generals valorosos combatiam o inlmigo. 
outros se corrompiam para de1x6-lo fugir; 
alguns se aventuravam sempre onde 

se combatia, 
perdlam uma perna, depois um bro~o, 
at& que, completarnente invdidos e postos 

de lado, 
vlvlam com meio sal6rio; 
enquanto outros jomars haviam combatido, 
e permaneciam em casa com sal6r1o duplo. 

Seus reis Gram servidos, mas desonestamente, 
enganados por seus propnos mlnistros. 
Muitos que trabalhavam para seu proprlo 

bem-estar, 
roubavam a propria coroa que defendiam: 

as pensdes eram baixas, mas o teor de vida alto, 
e todavia se vangloriavarn de sua honestidade. 
Sempre que distorciam o direito, charnavam 
seu expediente engonador urna recompensa; 
e quando as pessoas cornpreenderam o jargdo 

deles, 
transformaram a express60 em retribui@o, 
ndo querendo ser concisos e claros, 
em nada que se referisse ao ganho. 
Corn efeito, ndo havia abelha qua ndo ganhasse 
n6o dig0 rnais do que deveria, 
por&m rnais do que ousaria deixar 

que soubessem os outros, 
que pagavam; como nossos jogadores, 
qua, mesmo que ndo trapacsiern, 

jamais dizem 
diants dos perdedores o quanto venceram. 

Masquern pocleria desvelar tdasas suas fraudes? 
Rt& a rnercadoria vendida no carninho 
como adubo para a terra, 
freqijentemente se descobria 
qua estava misturada com um quarto 
de pedras e cascalho inutillzaveis; 
embora os criticos ndo tivessem rnotivo 

de reclamor, 
pois vendiam sol ern vez de manteiga. 
R propria justi~a, farnosa pela squidode, 
ndo perdera a sensibdidade por causa 

da cegueira; 
a m6o esquerda, que deveria segurar 

a balan<a, 
frequentemente a deixara calr, 

corrornplda pelo ouro; 
e embora parecesse imparcial. 
quando a pena era corporal, 
e exiglsss urn procedimento regular, 
para os homicidios, e todos os crimes violentos; 
e alguns, expostos ao ridiculo por trapap, 
fossem enforcados pela corda feita por eles 

proprios; 
todavia, pensava-se que a espada que ela trazla 
fosse dirigida apenas contra os desesperados 

e os pobres, 
que, ~mpelidos pela necessidade. 
eram suspensos b Clrvore infome, 
ndo por delitos que merecessem aquele 

destino, 
mas para p6r o rico e o grande em seguranp. 

Rssim, coda parte estava cheia de viclo. 
mas o todo era urn paraiso. 
Rduladas na paz, e temidas no guerra, 
eram estimadas pelos estrange~ros; 
e prodigas de riqueza e de videlras. 
serviam como contrapeso para todas as outras 

abel has. 
Tais eram CIS b&n<dos daquele estado: 
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seus dslitos contribuiarn para faz&-las grandes; 
e a virtude, qua da politico 
havia aprendido mil truques astutos, 
grqas d sua feliz influ6ncia. 
fizara amizade corn o vicio; e dai 
at6 o pior da rnultiddo intsira 
fazia algurna coisa para o bern cornurn. 

Esta era a arte politico, qua regia 
um conjunto em que coda parte se lamentova. 
€10, corno a harmonia na mirsica, 
produzia o acordo no conjunto das disson6ncias. 
As partss diretamente opostas 
ajudavarn-se rnutuamente, corno por dsspeito; 
e a temperansa s a sobriedade 
serviam a embr~aguez e a glutonaria. 
R raiz do mal, a avareza, 
vicio mald~to, mesquinho, pernicioso, 
era escrava da prodigalidade, 
o pscado nobre; enquanto o luxo 
dava trabalho a urn milhdo de pobres, 
e o od~oso orgulho, a outro milhdo. 
RtB a inveja e a vaidade 
serviam a industria. 
Sua loucura favorita, a volubil~dade 
ern nutrir-se, na decora@o e no vestir, 
asse vicio estranho e r~diculo, se tornara 
a roda que fazia mover o cornBrcio. 
Suas leis e seus hdbitos estavam igualrnente 
sujeitos a rnudanps, 
porque aquilo que em um rnomento era bern- 

feito, 
depois de meio ano se tornava um dellto. 
Mas enquanto mudavam assim as suas le~s, 
continuando a procurar e corrigir defeitos, 
corn a inconst6nc10 punham rernhdio 
a faltas qua a prud6ncia ndo 
teria podido prever. 
Rssirn o vicio alimentava a engenhosidade, 
qua junto com o tempo e corn a industria 
produz~ra as comodidades da vida, 
seus prazeres reais, facilidades e confortos. 
a uma altura tal, que os rnais pobres 
viviam rnelhor do que os ricos viviarn antes; 
e nada se poderia acrescentar. 

Como h v6 a fel~cidade dos mortais! 
Se apenas tlvessem conhecido os hmites da 

satisfq60, 
e que c6 ernbaixo a perfelq50 
6 mais do que aquilo que os deuses 

podern conceder, 
os animals descontentes teriam f~cado 

satisfel tos 
com os ministros a com o governo. 
Mas eles, a coda insucesso, 
corno criaturas perdidas e sem saida, 
mald~ziam politicos, exhrcitos, frotas; 

coda um gritava: "Malditos engonos", 
e, ernbora estando conscients dos prdprios, 
ndo suportava absolutamente os dos outros 

Um, que havia acumulado urn0 fortuna 
principesca, 

enganando patrdo, rei e pobre, 
ousava exclomar: "R terra deve precipitar-se 
sob suas proprias fraudes". E contra quem 
acreditais que fosse dirigido seu serrndo? 
Contra um luveiro que vendia ovelha 

por cabrito. 
Rpenas aparscia a190 de malfeito. 
ou ds contrdrio aos interesses p6blicos. 
todos os canalhas gritavarn descaradarnente: 
"Deuses benditos, se apenas houvesse 

urn pouco de honestidade!". 
MercOrio sorria da impud&ncia, 
e os outros deuses chamavam falta 

de born senso 
irritar-se sempre corn aquilo que amavam. 
Mas Jupiter, movido de indignaq30, 
por firn, cheio de ira, jurou libertar 
da fraude a barulhenta colmBia; e o fez. 
Naquele rnesmo mornsnto ela se afasta, 
e a honestidade enche todos os seus cora$5es, 
e lhes rnostra, corno pendurados na forca, 
os delitos qua se envsrgonhavam de ver, 
e que agora confessam em sil&ncio, 
corando por sua brutalidads: 
corno crianqx que gostariarn de esconder 

suas culpas, 
e corondo revslam seus pansamentos, 
  mag in an do, se alguhm os olha, 
que os outros vejam aqu~lo que fizeram. 

Mas, deuses! Que consternaq50, 
corno foi ampla e rspsntina a transforma<do! 
Em meia hora, em toda a na~bo, 
a carne baixou de um centavo ao qy~lo. 
R hipocr~s~a mascarado abandonou 
o estad~sta e o vil6o. 
Rlguns, muitos nascidos sob falso aspecto, 
parecsram desconhecidos sob o propr~o. 
0 tribunal permaneceu silencioso desde aquele 

dia, 
porque agora os devedores pagavam 

. voluntariamente 
tambhm aquilo que os credores haviam 

esquecido, 
e estes perdoavam as div~das das qua~s se 

haviam lembrado. 
0 s  que estavam errados se calavam, 
e renunciavam 6s causos infundadas 

ou vexatorlas. 
E corno nada podia prosperar 
manos que os advogados em uma colmh~a 

honesta, 
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todos, exceto aqueles que havlam ganho 
o suficiente, 

escaparam com saus tinteiros port6te1s. 
R justicp enforcou algum, outros deixou livres; 
e depois do liberta@o das prisaes, 
n6o sendo mais necessbria sua presenca, 
retirou-se com seu shquito e em pompa. 
Primeiro iam os ferreiros, com fechaduras 

e grades, 
correntes e portas reforqxhs com ferro; 
depois os carcerelros, substitutos e ajudantes; 
antes da deusa, a carta dlst6ncia. 
seu principal e f~el ministro, 
o senhor Carrasco, qua d6 a ultimo realizaq50 

b lei, 
levava n6o a espada imag~ndrria, 
mas seus instrumentos, machado e corda. 
Por fim, sobre uma nuvem, a bela com os olhos 

vendados, 
a Justip era rmpelida pelo vento; 
em torno de seu carro, e atrbs. 
havia sargentos, funcion6rios de policia 

de todo tipo, 
oficiais de justiga, e todos os que 
ganhavam para vlver com CIS Ibgrimas 

dos outros. 

Embora os rnhdicos conseguissem viver, 
quando os outros adoeclam. 
todavia exercltavam apenas as abelhas 

competentes, 
e eram t60 bem distribuidas no colmhia, 
que nenhuma tinha necess~dade de deslocar-se; 
evitavam as disputas inuteis, e procuravam 

libertar 
os pacientes dos sofrimentos. 
Rbandonaram as drogas crescidas em poises 

infihis, 
e usavam os produtos de seu proprio, 
sabendo que os deuses n8o mandam doenqx 
a um pais, sam dar-lhe tambhm um remhdio. 

0 claro despertou da preguip, 
n6o deixou suas tarefas aos vighrios, 
mas comeSou ele proprio a servir. 

livra de vicios, 
orando e sacrificando aos deuses. 
Todos os que eram inaptos, ou sabiam 
que se podia dispensar sev service, 

se retiraram. 
N60 havia trobalho para tantos 
(se & que os honestos t&m necsssidade 

de um so). 
e apenas poucos permaneceram com o Sumo 

sacerdote. 
a quem os outros obedeciam. 
Este, ocupado com os curdados sagrodos, 
de~xou a outros os assuntos de Estado. 

n6o expulsou os famintos de sua porta, 
nem roubou do sal6rio do pobre: 
ao contrbrio, em sua casa o faminto era nutrido, 
o diarista encontrava p6o d vontade, 
o pobre viajanta comida e alojarnento. 

Entre os grandes ministros do rei 
e todos os funcion6rios inferiores 
a mudan~a foi grand@; corn efeito, frugalmente 
viviam agora com seu estip&ndio. 
Que uma pobre abelha tlvesse de vir 

dez vezes 
para pedir o devido, uma pequena soma, 
e fosse obrigada por um funciondrio bem pogo 
a dar uma coroa, ou jamais recebar o devido, 
agora isso seria chamado grande trapap, 
embora antes fosse chamado gratifica~60. 
Todos os postos antes ocupados por tr&s, 
que vigiavam a malandragem comum, 
e frequenternante, por afinidade, 
ajudavam-se rnutuarnente a roubar, 
agora felizmente sdo mant~dos por um so. 
E com isso, algum outro milhar se vai. 
R honra n6o mais permitla 
perrnanecer em dhbito para as proprias 

despesas. 
0 s  lacaos acabam nas oficinas de ferro-velho; 
renunciam bs carruagens em troca de um nada; 
vendem equipagens ~nteiras de cavalos 

magnificos, 
e casas de carnpo, para pagar as dividas. 

Rs despesas ~nute~s s6o evitadas 
como a fraude; 

nBo mant&m mais tropas no exterior; 
riem-se do estima dos estrangelros. 
e do vangloria obt~da com as guerras. 
Combatern, mas apenas por seu pais, 
quando d~reito e l~berdade estdo em jogo. 

Ora, olhai a gloriosa colmhia, e considerai 
como a honest~dade e o comhrcio est6o 

de acordo. 
0 belo aspect0 clesapareceu, depressa 

se despovoa. 
e se apresenta de modo bem diferente. 
Com efeito, n8o apenas se retiraram 
aqueles que todo ano gastavam 

grandes somas, 
mas as multidbes, que viviam gra<as a eles. 
devem a coda dia fazer o mesmo. 
Em vbo se entregaram a outros oficios: 
estavam todos apinhados do mesmo modo. 

Desmorona o prqo da terra e das casas. 
Palbcios maravilhosos, cujos muros. 
como os de Tebas, foram levantados 

com o musica, 
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devem agora ser alugados; enquanto os deuses 
dom&sticos, um tempo alegres e bem alojados, 
prefeririam morrer entre as chamas, 
a ver a placa vulgar sobre a porta 
rir das soberbas que a precederam. 

A arte edilicia est6 arruinada, 
os artasdos ndo encontram trabalho. 
Ndo h6 um plntor famoso por sua arte, 
escultores e gravadores sdo desconhecidos. 

0 s  que restaram, tornando-se temperantes, 
procuravam 

n60 como despender, mas como viver; 
e quando pagavam a conta da hospedaria, 
decidiam ndo mais ai se clirigir. 
Em toda a colm&ia n6o havia a dona de um so 

hospede 
que pudesse usar uma veste de ouro, 

e prosperar. 
Ndo h6 um agiota que empreste grandas 

somas, 
para Borgognel e horteldo. 
Partira o cortesdo, que com sua dama 
C ~ Q V O  em casa com um rico assado de carne, 
despendendo em duos horas 
o suf~ciente para um dia de um 
esquadrdo de cavalaria. 

R soberba CloB, para levar boa-vida, 
impelira o marido a roubar o Estado. 
Agora vends seus moveis, 
para os quais foram saqueadas as hdias; 
reduz as despesas excessivas para a comida, 
e carrega o ano inteiro a mesma roupa grosseira. 
R era frivola e volljvel passou, 
e as roupas, como as modas, duram muito 

tempo. 
0 s  tecelOes, que teciam rica seda e prata, 
e todos os oficios subordinados, 
foram embora. Reinam paz completa 

e abunddncia, 
e coda colsa custa pouco, embora ordin6ria. 
R natureza gentil, ndo mais forqxJa pelo 

jardineiro, 
oferece a todos os frutos conforme 

a temporada. 
Mas ndo se podem ter primicias, 
quando a fadiga para obt6-las ndo B paga. 

fi medida que orgulho e luxo dimlnuem, 
abandonam gradualmente os mares. 
Ndo mais mercadores, agora, mas Companhias, 
fecham inteiras manufaturas. 
Todas as artes e ofic~os sdo transcurados; 
a satisfagBo, ruina do industria, 
faz que adm~rem o que o pais oferece, 
e ndo procuram nem desejam a mas. 

Permanecem assim em poucas no grande 
colm&ia, 

que nBo podem defender sua cent&s~ma parte 
contra os assaltos de numerosos inim~gos. 
R estes todavia se op6em com bravura, 
at& que ndo encontrem um reduto bem 

dafendido, 
e ali resistem ou morrem. 
Ndo havia mercen6rios em seu ex&rcito: 
e como combatiam corajosa e pessoalmente. 
sua coragem e sua integridads 
foram por fim coroadas de vitor~a. 
Ndo triunfaram sern perdas. 
porque milhares de abelhas cairam. 
Enrijecidas pela fadiga e pelo exercicio, 
consideraram o propr~o repouso um vic~o; 
e isso acresceu a tal ponto sua temperanga, 
qua, para evitar excessos. 
voaram para a fenda de uma 6rvore. 
alegres por sentir-se satisfe~tas e honestas. 

Morol 
Deixai, portanto, de lamentar! Rpenas 
os idiotas procuram 
tornar honesta uma grande colm&ia. 
Gozar as comodidades do mundo, 
ser famosos em guerra, e, mais, viver na 

comod~dade 
sern grandes vicios, & uma inirtil 
utop~a am nossa cabe~a. 
Fraude, luxo e orgulho devem vwer, 
at& que debs recebamos os beneficios: 
a fome & uma praga terrivel, sern duvida, 
mas quem digere e prospera sern ela? 
Ndo devemos o vinho 
6 vlde seca, misera e retorcida? 
Enquanto seus brotos eram transcurados, 
ela sufocava as outras plantas e so produz~a lenha, 
mas alegrou-nos com seu nobre fruto, 
logo que foi podada e amarrada. 
Tambbm o vicio se torna ben6fico. 
quando & enfrentado e contido pela justisa. 
Ou melhor, se um povo qusr ser grande, 
ele & necess6r10 para o Estado, 
quanto a fome para faz6-10s comer. 
R simples virtude n80 pode fazer as na~6es 

viverem 
no esplendor; quem quer fazer voltar 
a era de ouro, deve manter-se pronto 
tanto para as bolotas2 como para a honestidade. 

O .  Mandmlle, 
R colrnQ~o dexcontsnt~, 

ou os rnolandros tornodos honsstos. 
em R Mbulo dos obdhas. 

'V~nho fronc&s produz~do no rag60 h o r n h m o  do 
Fron<o. 

"ovogem s@wldo poro os porcos (N do T ) 



0 s  fil6es de pensamento que de diversos modos confluem Os fi16es 
no lluminismo alemiio s8o: de pensamento 

I )  a filosofia de Leibniz; que preparam 
2) as teorias cientificas de Newton; o ~luminismo 
3) a filosofia de Spinoza; alemso 
4) as ideias dos iluministas ingleses e especialmente as dos + § I 

franceses. 

Entre os precursores do lluminismo na Alemanha devemos em primeiro 
lugar recordar Ehrenfried Walter von Tschirnhaus (1651-1708), que em sua obra 
maior, Medicina mentis sive artis inveniendi praecepta generalia (1687)' prop6s 
sobre o modelo matematico uma ars inveniendi que, fundando-se na experiCncia 
cartesianamente entendida como consciCncia interior, esta em 
grau de levar ao conhecimento real. 0s precursores 

Pre-iluminista foi tambem Samuel Pufendorf (1632-1694), do lluminismo 
autor do De jure naturae etgentium. Partiu do principio segundo alemso 
o qua1 o direito natural, sendo por sua essCncia universal, e uma +§2-4 
questiio de raziio e, portanto, nao pode fundar-se na religiao. 

Essa convicgiio profunda encontra-se explicita no pensamento de Christian 
Thomasius (1655-1728), do qua1 siio notaveis a distingiio e determinagao da cate- 
goria aut6noma da juridicidade. Substancialmente, Thomasius distingue: 

a) o juridicamente justum, que e intersubjetivo, exterior e coercitivo; 
b) o moralmente honestum, que e subjetivo e interior; 
c) o socialmente decorum, que e intersubjetivamente oportuno e conveniente, 

mas niio coercitivo. 
A intersubjetividade coercitiva e, portanto, o carater coercitivo e qualif icador 

do direito. 

1 Precedentes 

0 s  fil6es de pensamento que, de virias 
formas, preparam o Iluminismo alemiio e 
nele confluem sio: 

1) a filosofia de Leibniz; 
2) as teorias cientificas de Newton; 
3) a filosofia de Spinoza; 
4) as idkias dos iluministas ingleses e, 

especialmente, franceses. 
Entre aqueles que podem ser conside- 

rados como precursores do Iluminismo na 

Alemanha, devem-se mencionar Ehrenfried 
Walter von Tschirnhaus, Samuel Pufendorf 
e Christian Thomas (Thomasius). 

Tschirnhaus (1651-1708), descendente 
de nobre familia moravia, estudou matemi- 
tica, fisica e filosofia. De 1675 a 1678 viajou 
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muito pela Holanda, Inglaterra, Franqa e 
Italia e, durante essas viagens, teve opor- 
tunidade de conhecer Huygens, Newton, 
Collins, Spinoza e Leibniz. 

Sua obra maior C Medicina mentis sive 
artis inveniendi praecepta generalia (1687), 
onde o autor prop6e, tendo por modelo a 
matematica, uma ars inveniendi que esteja 
em condiq6es de levar ao  conhecimento 
real. E esse conhecimento deve basear-se 
na experiincia, entendida cartesianamente 
como consciincia interior. 

3 , ,  Samuel Pufendorf: 
o direito natural 

Samuel Pufendorf (1632-1694) ensinou 
em Heidelberg, onde assumiu a citedra 
de "direito natural e das gentes". Depois, 
transferiu-se para Lund, onde escreveu sua 
obra mais importante, que C De jure naturae 
et gentium (1672). 

Pufendorf era luterano ortodoxo; niio 
deve portanto causar maravilha que, aqui e 
ali, emerja o seu voluntarismo. Entretanto, 
ele partia do principio - que, depois, seria 
o fundamento do jusnaturalismo a ele con- 
temporineo e do  jusnaturalismo posterior 
- de que o direito natural C uma quest50 
de razio, dado que, sendo universal por sua 
essincia, niio pode basear-se na religiiio, que 
t diferente de povo para povo: o direito "6 
norma das aq6es e das relaq6es entre todos 
os homens n5o enquanto cristiios, mas sim 
enquanto homens". 

Com base nisso, Pufendorf estava per- 
suadido de que era possivel construir uma 
ciincia do direito que tivesse o mesmo rigor 
da citncia fisica. 

4 Christian Thomasius: 
a distinB60 entre direito 
e moral 

Para os jusnaturalistas ou defensores 
da doutrina do direito natural dessa Cpoca, 
"natural" equivale a "racional", ou, melhor 
ainda, a "niio-sobrenatural", no sentido de 
que a intenqiio dos jusnaturalistas era a de 
fazer da raziio humana e niio da Revelaqiio 

o critCrio de juizo da verdade em todas as 
atividades humanas e, portanto, tambCm no 
dominio das normas juridicas. 

Essa profunda convicqiio pode ser 
vista claramente em Christian Thomasius 
(1655-1728). 

Originario de Leipzig e decididamente 
anticonservador (escandalizou o mundo 
culto de Leipzig ao dar aulas em alem50, 
ao  invCs de em latim), foi obrigado, por 
causa dessas suas atitudes, a transferir-se 
de Leipzig para Berlim, de onde veio a se 
mudar depois para Halles, cidade onde 
escreveu as Institutiones jurisprudentiae 
divinae (1688). Em Halles, num primeiro 
momento, foi atraido pelo movimento 
pietista, mas por volta de inicios do stculo 
XVIII, sob a influincia das idCias de Locke 
e dos sensistas, Thomasius passou a se 
orientar por uma forma de pensamento 
decididamente iluminista, da qua1 d5o tes- 
temunho os seus Fundamenta juris naturae 
et gentium (1709). 

Nos Fundamenta Thomasius diz, mui- 
to  limpidamente, que nos conhecemos o 
direito natural "atravCs do raciocinio do es- 
pirito sereno", e que esse direito compreende 
" omnia praecepta moralia ex ratiocinatione 
profluentian. 

Mas o dado de maior relevincia no 
pensamento de Thomasius C a distinqio e 
a determinaqiio da categoria aut6noma da 
juridicidade. 

Essencialmente, Thomasius se prop6e 
a distinguir o juridicamente justum do mo- 
ralmente honestum e do socialmente (ou 
convencionalmente) decorum. Pois bem, 
aquilo que 6 juridicamente justo se dife- 
rencia daquilo que C moralmente honesto 
pelo fato de que o comportamento juridic0 
justo, antes de mais nada, C intersubjetivo, 
no sentido de que se refere ?i aq5o de pel0 
menos duas pessoas. Entretanto, intersubje- 
tividade e exterioridade niio S ~ O  suficientes 
para a determinaqiio do juridicamente justo, 
pel0 fato de que, se servem para distinguir 
o justo do honesto, niio conseguem, porCm, 
distinguir o justo do decorum, daquilo que C 
socialmente oportuno e conveniente, ja que 
tambtm o decorum possui as caracteristicas 
da intersubjetividade. E eis, ent50, que emer- 
ge a outra caracteristica qualificante da ca- 
tegoria da juridicidade: "NinguCm pode ser 
forqado ao decorum e, se C forqado, ja niio 
se trata de decorum, ao passo que, por outro 
lado, a obrigaqiio juridica C sempre externa 
e teme a c o a ~ 5 o  de outros homens." 
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lntersubjetividade e coercitividade: servem i paz social, entio o iimbito das con- 
eis, portanto, as caracteristicas especificas vicqdes intimas e pessoais, ou seja, das con- 
e qualificantes do direito. vicgdes morais e religiosas, n io  C coercitivo. 

E C obvio que, se so os deveres juridicos Consequentemente, Thomasius admite e de- 
s io  coercitivos, isto 6, aqueles deveres que fende a liberdade de pensamento e de religiio. 

II. 0 Pietismo e suas relac&s 

t o m  o J h m i n i ~ m o  

Pelo fim do seculo XVlll surgiram em todo lugar, por efeito dos Collegia 
pietatis, fundados por Philipp Jacob Spener (1635-1705) em Frankfurt em 1670, 
conventiculos mais ou menos clandestinos de forma@o religiosa, nos quais se 
praticavam exercicios de edificasao que a lgreja luterana oficial nao aprovava. 0 
movimento ~ietista sianificava ~recisamente: 

a) pol~mica nas reIaq6es com a ortodoxia dogmatica luterana significado dominante; do movimento 
b) afirma@o das liberdades de consciCncia da pessoa indivi- pietists 

dual em rela@o as cadeias da teologia oficial; - 4  1 
c) primado de uma fe pratica, mais do que da teologia es- 

colastica. 
Nesse sentido, o primeiro lluminismo e o Pietismo se descobriram aliados 

contra a ortodoxia luterana dominante. 
0 Pietismo, que teve pontos de contato com os movimentos dos anabatistas, 

dos quakers e dos metodistas, e que sofreu influ6ncias do quietism0 franc& e 
da mistica jesuita, conheceu seu triunfo em Halle em 1706 com August Hermann 
Francke (1663-1727), famoso pela funda@o de institutos exemplares de educa@o. 

1 0 primeiro ZIUM~M~SMO 
e o Pietismo aliados 

contra a ortodoxia moderna 

N5o C possivel compreender o ambien- 
te cultural em que o Iluminismo alemio se 
desenvolveu sem considerar o movimento 
religioso do Pietismo, movimento que La- 
dislau Mittner (em sua Historia da literatura 
alemii) vc como tecido conectivo da cultura 
alem5 na Cpoca do Iluminismo e na Cpoca 
de Goethe. 

Mittner caracteriza o Pietismo do se- 
guinte modo: "Como a ortodoxia protes- 
tante, com seu excessivo rigor racionalista, 
ignorava as necessidades mistico-sentimen- 
tais dos fiCis, a intimidade e a doqura da fC, 
por volta de fins do stculo XVII surgiram 
por toda parte, por influcncia dos 'Collegia 
pietatis' fundados por Filipe Jaco Spener 

(1635-1705) em Frankfurt em 1670, con- 
venticulos mais ou menos clandestinos de 
edificaqio religiosa, as 'igrejas do coraqio', 
que, aparentemente inseridas na 'igreja de 
pedra' da ortodoxia ('ecclesiola in ecclesia'), 
na realidade se sobrepunham e se contrapu- 
nham a ela, praticando exercicios de edifi- 
ca@o que a Igreja oficial n5o aprovava, ao 
contririo, frequentemente condenava e per- 
seguia severamente [. . .]. Mais que santos, os 
pietistas eram crentes que sentiam, viviam e 
operavam santamente. Em primeiro lugar, 
eram almas emotivas, necessitadas de paz, 
mas necessitadas sobretudo de experimentar 
todas as penas e doquras de sua irreprimivel 
emotividade". 

A relaqio entre Pietismo e Iluminismo 
foi complexa: a "emotividade" dos pietistas, 
de fato, conflitou com a "racionalidade" 
dos iluministas. Entretanto, pel0 menos 
inicialmente o Iluminismo encontrou um 
forte aliado no Pietismo. 
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0 Pietismo significava: 
a )  polCmica em relagiio a ortodoxia 

dogmitica luterana dominante; 
b) afirmagiio da liberdade de conscih- 

cia de cada pessoa em relagso as cadeias da 
teologia oficial; 

c)  primado de uma fk pratica, ao invks 
da teologia escolastica. 

Em suma, o primeiro Iluminismo e o 
Pietismo viram-se aliados contra a oaodoxia 
luterana dominante. E foi assim que Tho- 
masius manteve estreitas relag6es com os 
filosofos e teologos pietistas do "Circulo de 
Halles" (Gundling - que foi aluno de Thoma- 
sius -, Budde, Lange, Riidiger e Sperlette). 

Combatido pelos ortodoxos, o Pie- 
tismo (que tem pontos de contato com os 
movimentos dos anabatistas, dos quakers e 
dos metodistas, e que sofreu influhcias do 
quietism0 franc& e da mistica dos jesuitas 
franceses e espanhois) conheceu seu triunfo 
em Halles, em 1706, com Augusto Her- 
mann Francke (1663-1727), "famoso por 
sua pregagiio de uma durissima disciplina 
penitenciaria e pela fundagiio de institutos 
exemplares de educagiio (1702), que se im- 
puseram a admiragiio de toda a Alemanha" 
(L. Mittner). 

E foi precisamente pela agiio de Fran- 
cke que Wolff foi expulso de Halles. 

Christian Wolff (1679-1754) e a figura mais emblematica do lluminismo na 
Alemanha. Dele deriva a diresilo metodologico-silogistica que, eliminando os mais 
importantes aspectos formais da Iogica leibniziana, dominara o lluminismo ale- 
milo. Sobretudo, porem, a eficacia mais duradoura da obra wolffiana se exerceu 

no domhio da linguagem filosofica: boa parte da terminologia 
wolff: filosofica dos dculos XVlll e XIX, compreendendo tambkm a que 
a figura mais ainda hoje se acha em uso, sofreu a influencia das definisaes e 
emblernatica das distins6es de Wolff. 
do ~lurninisrno 0 sistema wolffiano das ci6ncias e dominado por dupla 
alerntio distin~ilo: entre ciencias racionais e ciencias empiricas, e entre 
- 3  1 ciencias tedricas e ciencias praticas. Por conseguinte, ha quatro 

Ambitos cientificos gerais: 
1) ci6ncias racionais teoricas (ontologia, cosmologia, psicologia racional); 
2) ciencias racionais praticas (filosofia pratica, direito natural, politics, eco- 

nomia); 
3) ciencias empiricas teoricas (psicologia empirica, teleologia, fisica dogma- 

tics); 
4) ciencias empiricas praticas (disciplinas tecnicas, fisica experimental). 
A logica 4 a disciplina propedeutica ao inteiro sistema das ciencias, o qua1 se 

apoia sobre dois eixos, que silo: 
a) o principio de nilo-contradistio, para o pensamento racional; 
6) o principio de razilo suficiente, para o pensamento empirico. 

Wolff exerceu, por certo period0 de tempo, verdadeira 
0s ditadura cultural na Alemanha. Muitos discipulos seus foram 
mntenedores docentes nas universidades e nas escolas superiores; milhares de 
da teoria copias de seus livros foram estudadas e imitadas. 
wolffiana Entre seus discipulos, recordamos: 
- 9 2  Martin Knutzen (1713-1751) e Franz Albert Schultz (1692- 

1763), os mais proximos de Wolff; 
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Adolph Hoffmann (1703-1741) e Christian Crusius (1715-1775), que tiveram 
urna atitude mais independente, reivindicando a importdncia da sensaqao e os 
limites do inteledo; 

Johann Lambert (1728-1777) que afirmou a necessidade de chegar a conceitos 
simples cognosciveis com a experi@ncia, e Johann Tetens (1736-1807), que antecipou 
algumas teorias kantianas. 

Estudioso de Wolff foi Alexander Baumgarten (1 714-1 762), cujo grande 
merito historic0 consiste em ter posto as bases filosoficas da estbtica (do grego 
aisthesis, que significa "sensaqAo"). 

Segundo Baumgarten, com efeito, nao existe apenas o co- Baumgarten 
nhecimento cientifico (racional ou empirico), como queria Wolff, , ,, 
mas tambem o conhecimento do sensivel, que (! um dmbito au- filosbficas 
t6nomo. Ora, a estetica 4 justamente a ciencia do conhecimento da estktica 
sensivel, e e urna gnosiologia inferior, urna vez que se ocupa de + 3 3 
urna faculdade cognoscitiva inferior. 

Enquanto o conhecimento racional e o empirico versam sobre ideias "claras" 
e "distintas", a estetica e a ciencia das representaq6es "claras" e "confusas", no 
sentido de que as percepqbes confusas sao aquelas nas quais confluem elementos 
que nAo podem se destacar de seu conjunto. 

Ll Wolff elabora 
Mma verdadeira 
e~ciclo~kdia do saber 

Christian Wolff, a figura mais repre- 
sentativa do Iluminismo alemiio, nasceu em 
Breslau, em 1679, e estudou no ginasio 
local, animado pelos debates entre catolicos 
e protestantes. Depois, em Jena, prosseguiu 
seus estudos de matemitica e aprofundou 
a filosofia cartesiana. Tranferindo-se em 
1702 para Leipzig, doutorou-se corn urna 
dissertaqso intitulada D e  philosophia 
practica universali methodo mathematico 
conscripts. A esse trabalho seguiu-se, em 
1704, a Dissertatio algebrica de algoritmo 
infinitesimali differentiali. Esses trabalhos 
lhe valeram a colaboraq20 com a cilebre 
revista "Acta eruditorum", com a qual cola- 
borava o pr6prio Leibniz, ao qual Wolff en- 
viou sua Dissertatio ainda em 1704. Leibniz 
respondeu a Wolff com urna longa carta de 
comentarios. E foi assim que se inaugurou o 
epistolirio entre Wolff e Leibniz, urna troca 
de cartas que durou at6 a morte de Leibniz, 
ocorrida em 1716. Nesse meio tempo, em 
1706, com o apoio de Leibniz, Wolff con- 
seguiu a catedra de matemitica em Halles, 
onde mais tarde tambCm deu aulas de filo- 
Sofia. s20 de 1710 os Principios de todas as 
citncias matematicas, em quatro volumes, 
relativos n2o so a matematica, mas tambCm 

a mecinica, a artilharia etc. Wolff dedicou ?i 

matematica tambCm os Elementa matheseos 
universae (1713-1715) e o Lexicon mathe- 
maticum ( 1  71 6). A esse proposito, deve-se 
notar que, no que se refere a 16gica leibnizia- 
na, Wolff elimina os importantes aspectos 
16gico-formais, reduzindo-a ao tratamento 
da silogistica. E tal orientagiio dominaria o 
Iluminismo alem2o. 

A primeira obra filosofica de Wolff 
remonta a 1713: trata-se dos Pensamentos 
racionais acerca das f o r ~ a s  do intelecto hu- 
mano e do seu uso correto no conhecimento 
da verdade. Nos anos seguintes, Wolff com- 
pleta seu sistema, e a sua produg20 cienti- 
fica torna-se imponente. Inicialmente ele 
escreveu em alem2o e depois em latim, pois 
pretendia falar como "preceptor de todo o 
gtnero humano". Morreu em 1754. 

Dito isto, devemos notar que Wolff era 
de opiniiio de que o procedimento cientifico 
mais rigoroso C o que consiste na analise a 
priori dos conceitos, mas sustentava que 
tambem as observagdes e a experihcia estiio 
em condiqdes de fundamentar doutrinas 
cientificas: em conseqiihcia disso, segundo 
ele, existem citncias racionais e citncias 
empiricas. 

Por outro lado, se imp8e urna distinggo 
ulterior, a distinqiio entre teoria e pratica, 
isto 6, entre conhecer e fazer: dai ciincias 
teoricas e as ciincias praticas. 

Com base nesses dois criterios distinti- 
vos, e tendo como fundo a filosofia de Des- 
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cartes e, sobretudo, a filosofia de Leibniz, 
Wolff elabora em todas as suas partes uma 
verdadeira enciclopidia do saber: 

as ciincias racionais teoricas Go: a on- 
tologia, a cosmologia, a psicologia racional, 
a teologia natural; 

as ci8ncias racionais praticas sHo: a 
filosofia pratica, o direito natural, a politica, 
a economia; 

as cizncias empiricas teoricas siio: a 
psicologia empirica, a teleologia, a fisica 
dogmatica; 

as ciZncias empiricas praticas siio: as 
disciplinas ticnicas, a fisica experimental. 

E a ldgica i a disciplina propedcutica 
de todo o sistema das cihcias. Um sistema 
que se apoia em dois fulcros, que Go: 

a )  o principio de n5o-contradiqiio para 
o pensamento racional; 

6 )  o principio de raZ50 suficiente para 
o pensamento empirico. 

Esses breves acenos sobre os pressu- 
postos de fundo do pensamento de Wolff jii 
podem nos mostrar a ratio de sua enorme 
produs50 literiria, dividida em obras em 
alemHo e obras em latim. Altm dos ja citados 
Pensamentos racionais acerca das f o r~as  
d o  intelecto humano, sHo as seguintes as 
obras em alemiio: Pensamentos racionais 
sobre Deus, o mundo e a alma d o  homens 
(1 71 9); Pensamentos racionais sobre o agir 
humano  ( 1  720); Pensamentos racionais 
sobre a vida social dos homens (1721); 
Pensamentos racionais sobre as opera~oes 
da natureza (1723); Pensamentos racionais 
sobre a finalidade das coisas naturais (1724); 
Pensamentos racionais sobre as partes dos 
homens, dos animais, das plantas (1725). E 
eis as obras em latim: Philosophia rationalis 
sive Logica (1728); Philosophia prima sive 
Ontologia (1 729); Cosmologia genera- 
lis (1 73 1 ); Psychologia empirica (1 732); 
Psychologia rationalis (1734); Theologia 
naturalis (1 736-1 737); Philosophia practica 
universalis (1738-1739); ]us naturae (1740- 
174 1 ); ]us gentium; Philosophia moralis 
(1750-1759). 

Segundo Wolff, a ontologia i a cihcia 
do ser possivel. E nela i resgatada, e de certo 
mod0 vinculada a experihcia, a metafisica 
aristotilico-escolastlca (por exemplo, com 
os conceitos de substiincia e de causa). 

No Smbito da teodickia, Wolff afirma a 
validade do argumento cosmologico (Deus i 
a intelighcia suprema, que justifica a ordem 
do mundo), pondo de lado o argumento 
ontologico e o argumento teleologico. 

Segundo Wolff, as relaqdes entre a 
alma e o corpo SHO reguladas pela harmonia 
preestabelecida, e tambim aqui ele segue 
Leibniz. 

Um ponto, porkm, no qua1 Wolff afas- 
ta-se sensivelmente de Leibniz i no campo 
ttico-politico. 

Para Wolff, o objetivo da filosofia i a 
felicidade humana. A felicidade humana e 
o progress0 humano, porim, nHo sHo sepa- 
raveis do conhecimento. E o conhecimento 
niio pode ser alcanqado sem a "liberdade 
filosofica", isto 6, sem a liberdade de pen- 
samento. Naturalmente, a racionalidade 
de Wolff nHo i brilhante como a dos phi- 
losophes franceses, nem esth tiio permeada 
de experiincia e de vida como a de certos 
pensadores ingleses, seus contemporiineos, 
mas suas contribuisdes em nivel teorico e 
especulativo permanecem importantes. 

Christian Wolff exerceu por alguns 
decsnios uma verdadeira ditadura cultural 
na Alemanha: dezenas de seus alunos deti- 

Chrrstrarz Wolff ( 1  679- 17Y4) f o r  LI fi'yura 
rnus e m l ) l e n z ~ t r ~ ~  do l l ~ t ~ r z r m ~ m o  ~ I ~ ' I H > o .  
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veram catedra nas universidades e escolas 
superiores, milhares de c6pias de seus livros 
foram estudadas, imitadas, resumidas, es- 
tabelecendo em grande parte o vocabulario 
filosofico como niio havia acontecido desde 
a Cpoca da Escolastica medieval; ele pareceu 
ter sabido compendiar a propria Escolastica 
com o espirito do racionalismo moderno. 

Entre seus alunos, foram professores 
em Konigsberg Martin Knutzen (1 71 3- 
1751) ,  mestre de Kant, e Franz Albert 
Schultz (1692-1763), diretor do "Collegium 
Fridericianum", onde Kant estudou. 

Tiveram atitude mais independente 
Adolph Heinrich Hoffmann (1703-1 741) e 
sobretudo Christian August Crusius (1715- 
1775), que reivindicaram a importiincia da 
sensaqiio, os limites do intelecto, a autono- 
mia da liberdade em contraste com o deter- 
m i n i s m ~  e com a harmonia preestabelecida. 

Ainda mais profundos foram Johann 
Heinrich Lambert (1728-1777), matematico 
e correspondente de Kant, que sustentou a 
necessidade de chegar a conceitos simples 
cognosciveis por meio da experihcia, mas 
validos independentemente dela, com base 
nos quais construir por combinaqao o edi- 
ficio do saber; e Johann Nikolaus Tetens 
(1 736-1 807) que antecipou algumas teorias 
kantianas no plano psicol6gico, focalizando 
os fundamentos da atividade do intelecto 
comuns a todos os homens e ao estudo do 
"laboratorio interno da alma", onde esta 
em obra a "forqa representativa". 

Alexander Gottlieb Baumgarten nasceu 
em Berlim, em 1714, e morreu em Frankfurt 
sobre o Oder, em 1762. Chegou em Halles 
em 1730, onde se dedicou ao estudo da 
filosofia de Wolff, tornando-se um dos seus 
representantes de maior destaque. Em 1735 
publicou sua dissertaqiio de laurea, intitula- 
da Meditationes philosophiae de nonnullis 
a d  poema pertinentibus, na qua1 se pode 
identificar o nucleo do pensamento estktico 
que mais tarde Baumgarten desenvolveria 
em seu ensino em Frankfurt, e que fixara nos 
dois volumes da Aesthetica (1750-1758). 

Em 1739 Baumgarten havia publicado 
a Metaphysica, obra que teve nada menos 
que sete ediq8es at6 1779 - que foi tradu- 
zida do latim para o alemiio em 1766 por 
Georg Friedrich Meier (1 71 8-l777), aluno 
de Baumgarten - a qual foi julgada por 
Kant como "o mais util e mais ~ r o f u n d o  
entre todos os manuais do ghero",  e que 
o pr6prio Kant usou como texto para suas 
aulas. Contudo, apesar dos miritos da 
Metaphysica, o grande mCrito historic0 de 
Baumgarten esta no fato de ter construido 
as bases filosoficas da este'tica. 

Foi justamente Baumgarten que pro- 
p6s o termo "estCtican, do grego aisthesis, 
que quer dizer sensa@o. Segundo nosso 
filosofo a estCtica n5o pode ser reduzida 
As regras para a produqao de uma obra 
de arte ou para a analise dos seus efeitos 
psicol6gicos: para Baumgarten, tudo isso 6 
simples empiria. A estttica, ao  contrario, "6 
ciEncia do conhecimento sensivel". sendo 
portanto "uma gnosiologia inferior", jii que 
se ocupa de uma "faculdade cognoscitiva 
inferior". 

Em relaqiio a Wolff, Baumgarten muda 
a imagem do homem, isto C, a antropologia. 
0 homem niio se reduz ao conhecimento. ou 
melhor. o conhecimento niio C so o cientifico. 
ia aue existe tambtm o conhecimento d o  
, I  

sensivel - e este t um conhecimento aut6- 
nomo e niio um degrau inferior e funcional 
do conhecimento cientifico. 

Leibniz j i  havia contraposto a idtia 
"clara" a idkia "distinta". A idCia "clara" i 
aauela aue C suficiente Dara as necessidades 
da' vida, que nos permite distinguir objetos, 
que torna possivel uma primeira orientaqiio 
no ambiente sensivel, ao  passo que a idtia 
"distinta" i conhecimento adequado das 
coisas, i a citncia do "por quC", a qua1 nZo 
se contenta de mod0 nenhum em distinguir 
os objetos segundo as caracteristicas sensi- 
veis. Pois bem, para Baumgarten, a estitica C 
a cicncia das reoresentacoes "claras" e "con- 
fusas", onde por perceptio confusa devemos, 
etimologicamente, entender a percepqso na 
qual confluem elementos que niio se podem 
destacar de seu conjunto. 

Como os estudiosos bem salientaram, 
o mtrito de Baumtrarten esth em ter defen- 
dido a validade darntuicso estCtica altm do 
conhecimento racional, ainda que como fa- 
culdade inferior, mas como tal tendo direito 
a uma legitimaqiio precisa. 
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IV. 0 debate sobre a religiao: 
Reimaws e iV\endelssohn 

Tambem na Alemanha, assim como na Franqa e na Inglaterra, o debate sobre 
a religiBo torna-se um momento essencial na definiqao das tarefas da razao para 
com a autoridade. 

Expoentes de ponta foram: 
Hermann Reimarus (1694-1768), com sua critica dos textos 

Reimarus do Antigo e do Novo Testamento; 
e Mendelssohn e Moses Mendelssohn (1729-1786), que reescreveu em estilo 
--§ 1 modern0 o Fedon, o famoso ditilogo plat6nico sobre a imorta- 

lidade. 

0 debate sobre a religi6o 
e seMs representantes 

Tal como na Franqa e na Inglaterra, 
tambCm na Alemanha o debate sobre a re- 
ligiiio representou um momento essencial na 
redefiniqiio das tarefas da raziio em relaq5o 
h autoridade. 

Ai se distinguiram Hermann Samuel 
Reimarus (1694-1768), autor de um Trata- 
do sobre as verdades principais da religiiio 
crist2 (1754) reduzidas as racionais, e de 
escritos so publicados depois de sua morte, 
como a Apologia dos adoradores racionais 
de Deus com os Fragmentos de um an6nim0, 
por meio de criticas penetrantes dos textos 
do Antigo e do Novo Testamento, e Moses 

Mendelssohn (1 729-1 786), colaborador nas 
iniciativas editoriais de Cristoph Friedrich 
Nicolai, promotor de uma Popularphiloso- 
phie, que devia divulgar no vasto public0 as 
problemiiticas iluministas, o espirito filosofi- 
co, uma mentalidade aberta e critica e bem 
disposta cura dos males sociais. 

TambCm Mendelssohn sustenta a re- 
ligiiio natural, e dela dii um quadro eficaz, 
reescrevendo em estilo moderno e com 
novos desenvolvimentos o Fe'don (1 767), 
o ctlebre diiilogo plat6nico sobre a imor- 
talidade. 

Desenvolveu depois suas reflex6es 
sobre a existincia de Deus nas Horas ma- 
tutinas (1785) e participou nos debates da 
Cpoca com ensaios, tratados, e uma densa 
correspondencia epistolar com Lessing. 

V. Goithold Erhraim Lessing 

e "a paixdo rela verdade" 

Escritor brilhante, colaborador de revistas, polemista incanslv& Gotthold 
Ephraim Lessing (1729-1 781) escreveu muito para o teatro, interessou-se por filo- 
sofia da arte e filosofia da religiao. 

Na filosofia da arte, importante e a distinqao entre artes 
0 s  campos figurativas e poesia: nas artes figurativas as partes singulares 
de interesse da representaqBo coexistem no espaqo, enquanto na poesia sao 
de Lessing: tratados assuntos cujas partes se sucedem no tempo, isto e, d o  

tratadas aq6es. e religizo 
-- § 1-2 A aq%o e a dinamicidade do drama tambem estao no centro 

da reflexao de Lessing sobre o teatro: a finalidade do teatro e a 
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verdade, mas n%o a verdade historica, e sim a verdade psicologica, e nesse sentido 
o teatro e verdadeira escola de formaqao do carater moral de um povo. 

Quanto ao pensamento religiose, Lessing contrapije o aspecto etico da reli- 
giao ao aspecto dogmatico-doutrinal. Seu ideal e o da religiiio natural, cujo nlicleo 
fundamental consiste em reconhecer um Deus, em buscar formar ao redor dele 
os conhecimentos mais dignos e em tomar em considerasao esses conhecimentos 
em toda aqao e pensamento. Portanto, a melhor religiao revelada ou positiva e 
aquela que contem o minimo de acrescimos convencionais B religiao natural e 
que limita o menos possivel seus bons efeitos. A hist6ria humana e uma historia 
de progresso, e a religiao revelada e tao-somente uma etapa na educasao moral 
dada ao povo: todas as religiijes reveladas desaparecerao quando surgir a religiao 
racional e se impuser uma etica aut8noma. 

e a quest60 estktica 

Filho de pastor protestante e net0 de 
pastores protestantes, Gotthold Ephraim 
Lessing nasceu em Kamenz, na Lushcia supe- 
rior, em 1729. Estudou em Leipzig e depois 
se transferiu para Berlim, onde conheceu 
Voltaire. Em 1760, p6s-se a serviqo do gene- 
ral prussiano Tauentzien, estabelecendo-se 
na Breslavia como seu secretario. Em 1770, 
aos quarenta e dois anos, Lessing p6s-se a 
serviqo, como biblioteciirio, do principe her- 
deiro Ferdinando, duque de Wolfenbiittel, 
pequena cidade da Baixa SaxBnia. 

Ai, ma1 pago e maltratado, Lessing escreve 
sua tragidia mais antitirsnica: a Emilia Ga- 
lotti (1772), onde, aludindo a misiria poli- 
tics e moral da Alemanha, ele p6e em cena 
a misiria politica e a decadcncia moral da 
corte e do principe de Guastalla. Em 1774 
publica os Fragmentos de um an6nim0, 
anotados por ele: trata-se de uma inven- 
qio, atravis da qual Lessing p6de oferecer 
ao public0 um manuscrito de Reimarus 
- manuscrito que Ihe foi dado pela filha 
do autor -, no qual, criticando a religiiio, 
atacava-se o poder. 

Em 1775, no siquito do duque, Lessing 
realiza uma viagem a Itiilia. Mas, embora 
apaixonado pela Ithlia, n io  lhe foi possivel 
desfruta-la muito, pois teve de sofrer o peso 
das freqiientes recepqoes. Tambim foi rece- 
bid0 pel0 Papa. 

Em 1780 finalmente casa com a mulher 
amada, Eva Konig. Mas a felicidade de Les- 
sing foi muito breve: Eva Konig morre de- 
pois de ter dado a luz um filhinho, que pouco 
depois tambem morreu. "Queria tambim eu 
ter um pouco de bem, mas n io  tive sorte", 
confessa Lessing. E veio a morrer em 1781. 

Escritor brilhante, colaborador de 
revistas e polemista inveterado, Lessing 
escreveu muito para o teatro, interessou-se 
pela estitica e foi fil6sofo da religiio. Dentre 
os seus escritos para o teatro, alim de Emilia 
Galotti, ja mencionado, devemos recordar: 
Miss Sara Sampson (1756); Philotas (1759); 
Minna von Barnhelm (1767), considerada 
a melhor comidia alemi; e Nat& o sabio 
(1779), que C a obra-prima de Lessing. 

Entre os escritos de filosofia da arte, 
devemos mencionar a Dramaturgia de 
Hamburgo (1767-1769) e, sobretudo, o 
Laocoonte ou as fronteiras da pintura e da 
poesia (1766). 

0 Laocoonte traqa uma distingio clara 
entre a poesia e as artes figurativas. Com 
efeito, nas artes figurativas "as diversas 
partes da representaqio" coexistem no es- 
paqo, como na pintura que "utiliza figuras 
e cores no espago" para representar objetos 
que coexistem em lugar preciso. A poesia, 
ao contriirio, trata de temas cujas partes se 
sucedem no tempo, isto C, trata de aq6es: 
"0s objetos que se sucedem ou cujas partes 
se sucedem no tempo geralmente s io  cha- 
mados de aq6esn. 

Deriva dai que as regras adequadas 
para a pintura s i o  diferentes das regras 
adequadas para a poesia. E, com efeito, por 
que, no famoso grupo escultural helenista, 
Laocoonte, que C mordido pelas serpentes, 
C representado corn a boca fechada e n io  
gritando? Responde Lessing: pela razz0 que 
o grito n2o pode ser express0 pela escultura, 
ao passo que se pode expressar na poesia, 
como o demonstra o Laocoonte virgiliano. 
A pintura caracteriza-se por figuras e cores; 
a escultura por gestos e espaqos; j i  a poesia 
por sons, ritmos e simbolos. E as invas6es 
ilegitimas de campo n io  podem senio levar 
a obras equivocadas. 
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Lesatng ( 1  729-1 787) 
"fol [...I o malor poetu do  Ilurnrnrs~no alevniio I.. 
u IZIY I IL I  inals zllr11 do  siculo XVIll alenziio, 
ciefo2sor resolute, lntransrgerzte 
e hcrorco tlu ~vrdacie" ( I  . Mrttwr).  
A 1vz~zgc1n fot ttrada de uma lttogrufiu 

As normas aristotilicas da unidade con- 
tinuam fundamentais tambim para Lessing, 
que, na Dramaturgia de Hamburgo, diz 
considerar a Poe'tica de Aristoteles como 
"obra tiio infalivel quanto os Elementos de 
Euclides". Em suma, na opiniao de Lessing, 
os principios da Poe'tica aristotClica S ~ O  

verdadeiros e certos como os principios da 
geometria de Euclides. E, no drama, a uni- 
dade de aqiio k fundamental, ao passo que 
a unidade de tempo e a de lugar siio apenas 
seus corolirios. 

Na Dramaturgia de Hamburgo, que 
reune as resenhas dos programas do "teatro 
nacional" de Hamburgo, Lessing defende 
a dinamicidade do drama, pensa no teatro 
como escola de formaqiio do carater moral 
dos alemiies, "visto que nos, alemiies, ainda 
niio somos uma naqiio", e cr? que a uerdade 
i o objetivo do teatro, mas niio a verdade his- 
torica (o que foi feito por esta ou aquela per- 
sonagem), mas sim a uerdade psicologica. 0 
teatro deve ensinar "o que far5 todo homem 
de certo carater em certas circunst2ncias". 

As doutrinas estkticas do Laocoonte 
tiveram sucesso tambCm no sCculo XX, mas 
ainda mais importantes foram as reflex6es 
de Lessing sobre a questso religiosa. Ja nos 
Pensamentos sobre Herrnhuter (1750), Les- 
sing contrap6e o aspecto Ctico da religiao ao 
aspecto dogmatico-doutrinario. Ainda em 
1750, publicou um opusculo poktico inti- 
tulado Sobre a religiiio, ao passo que entre 
175 1 e 1753 escreveu o opusculo (em 27  pa- 
ragrafos) intitulado Cristianismo da raziio. 

No escrito Sobre o nascimento da reli- 
giiio revelada (1 753-1 755), Lessing afirma: 
"Reconhecer um Deus, procurar formar em 
torno dele os conhecimentos mais dignos e 
levar em consideraqao esses dignos conhe- 
cimentos em toda nossa a ~ a o  e pensamento: 
eis a suma mais completa de toda religiio 
natural". 

Entretanto, como a "medida" com a 
qua1 o homem consegue compreender a re- 
ligiiio natural varia de homem para homem, 
"dever-se-ia ter construido uma religiao 
positiva a partir da religiao da natureza, que 
n5o estava em condiq6es de edificar uma 
pritica universalmente uniforme entre os 
homens, da mesma forma que, pelas mesmas 
raz6es, fora construido um direito positivo 
a partir do direito natural. Essa religiiio 
positiva recebeu sua sanqzo por meio da 
autoridade do seu fundador, que pretendeu 
que, em tal religiao, a parte convencional 
proviesse certamente de Deus e so media- 
tamente atravks de si, assim como a parte 
essencial proviesse imediatamente atravis 
da raziio de cada um". 

Por isso, prossegue Lessing, "todas 
as religi6es positivas e reveladas siio [...I 
igualmente verdadeiras e igualmente falsas". 
E "a melhor religiiio revelada ou positiva i 
aquela que contkm o minimo de acrkscimos 
convencionais a religiiio natural e que limita 
o menos possivel os bons efeitos da religiiio 
natural". 

No  period0 que vai de 1774 a 1778, 
como ja sabemos, Lessing publica os Frag- 
mentos  de u m  an6nim0,  utilizando os 
manuscritos de Reimarus. Tratava-se de 
paginas provocantes que constituiam duro 
ataque contra toda idiia de sobrenatural e 
de religiiio revelada. Com efeito, como ja 
sabemos, Reimarus sustentava que Jesus foi 
turbulent0 agitador politico, inimigo dos 
romanos, mas, tendo sido crucificado, seus 
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discipulos inventaram entZo um Cristo reno- 
vador espiritual e mestre de vida. Em outras 
palavras, o cristianismo se fundamentaria 
sobre urna fabula. 

A publica@o desses escritos envolveu 
Lessing em urna furiosa pol&mica com o pas- 
tor J. M. Goeze: o Anti-Goeze e de 1778. No 
entanto, um ano antes havia saido um texto 
de grande importiincia: Sobre a prova do 
espirito e da f o r ~ a .  E i nele que encontramos 
aquilo que depois se chamaria "o problema 
de Lessing": como C possivel derivar de urna 
verdade historica (Jesus e seus apostolos) 
urna verdade supra-historica (Deus trans- 
cendente e a Igreja como lugar de salvaqiio)? 

Ele proprio tentou responder a sua 
duvida com A educagiio do ggnero humano 
(1780). Sua idCia 6 a de que os homens vivem 
em continua tensgo, sempre em busca de meta 
ulterior, e que por isso a hist6ria C historia 
de progresso; a religigo, portanto, se insere 
nesse progresso continuo da humanidade. 

A religigo revelada nada mais C do que 
urna etapa da educaqio moral dada ao povo. 
0 judaismo e o cristianismo S ~ O  fases educa- 
tivas de urna obra pedagogica geral e perene. 
0 judaismo pode ser considerado como "um 
abecedirio para crianqas", ao  passo que o 
cristianismo representa uma pedagogia mais 
madura, mas, em ultima instincia, todas as 
religi8es que se proclamam reveladas siio 
etapas da conscihcia humana, devendo de- 
saparecer quando surgir a religiiio racional 
e se impori urna itica authnoma. 

Essas afirmaq6es de Lessing mostram 
de mod0 perfeito seu espirito: "Se Deus 
tivesse 21 sua direita toda verdade e a sua 
esquerda a unica e sempre m6vel aspiraqiio 
a verdade, mesmo com o acr6scimo de 
errar sempre e eternamente, e me dissesse 
'escolhe!', eu me 1anc;aria humildemente de 
joelhos A sua esquerda e diria: 'Pai, da-me 
esta! A verdade pura est5 reservada somente 
para ti!"' ill 
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do Cvangelho eterno 

No sscrito Sobre a prova do espirito e 
da forsa ( 1  777) encontra-se uma primeira 
forrnula@o do 'problsmo ds lessing", pel0 
quo1 no s&culo saguints ss intsrsssaria 
vivarnsnte o Filosofo dinomorqu&s Sorsn 
Kisrksgoord: como 6 passive1 derivar de uma 
verdade historica (Jesus e os apostolos) uma 
verdade supra-historica (Deus transcendente 
e a Igreja como lugar de salva@o)? 
0 proprio lsssing procurou r ~ s p o n d ~ r  ao 

problsmo corn A educag6o do g&nero huma- 
no, obro publicado anonimomente em 1 780 
s composto de cam brevss oforismos, cuja 
tssa fundamsntol Q que o rsligido rsvslada 
6 simplasmsnts umo stapa do sduca@o 
rnorol progressive do g&nero humono s qus 
todos os religi6ss sdo dsstinodos a dssa- 
parecsr quondo, corn o advent0 do era do 
novo Evangslho etsrno, surgird a rsligiBo 
rational. 

Rs p6ginas aqui citadas se referem 
oos cjltimos 25 oforismos de R educagdo 
do g&nero humano, s mostrom corno poro 
lassing as verdodss revslochs (historicos) 
estdo destinodos o sa tornorem todos 
elas vsrdod~s racionois (supro-historicos) 
oo longo do procssso nacassdrio que a 
hurnanidade rsoliza sm diregdo 6, proprio 
perfei@io morol. 

1 .  NinguBrn pense que seja v60 demorar- 
se sobre semelhantes sutilezas em torno dos 
mistQrios da religido.' Nos primeiros tempos 
do cristianismo, a palavra "mist&rio" tinha urn 
signif~cado cornpletarnente diferente do que 
hoje tem para nos; e o evolver-se das verdades 
reveladas em verdades rac~onois 6 urna coisa 
absolutarnente necsss6ri0, se & este o carni- 
nho ao longo do qua1 6 precis0 trazer auxilio 
ao genera humano. Quando foram reveladas, 
ta~s verdades ainda n6o eram certarnente 
verdades de razdo, mas foram reveladas a 
fim de que se tornassern isso. Elas eram como 
que o resultado que o professor de aritm6tica 
comunica antecipadamente a seus alunos, de 

modo que estes possam regular seus proprios 
c6lculos sobre ale; se, depois, os alunos qui- 
sessem contentar-se com o resultado que Ihes 
foi antecipado, ent6o ndo aprenderiam jarnais 
a calcular, e ma1 corresponderiam d intens60 do 
bom mestre, o qua1 quisera fornecer uma pista 
para suas tarefas. 

2. Ora, por que n6o deveremos poder 
chegar a conceitos mais exatos e melhores 
sobre a natureza divina, sobre nossa natureza 
e a de nossas relagdes com Deus - a  conceitos 
dos quais a raz6o humana por si so jamais 
chegaria -, ainda que por meio de uma reli- 
gido? Por que n60, com tudo o que a verdade 
historica de uma religido &, se assim se quer 
dizer, incerta? 

3. N6o Q verdade que as espscula<des 
sobre estes assuntos tenham feito ma1 d so- 
ciedade civil a Ihe tenham sido nocivas. Tal 
reprova~ao deve ser rnovida ndo b especu- 
la@o em si, mas b insensatez da tirania que 
quer embaraq3-la, que quer irnpedir de pensar 
homens que s6o capazes de pensarnentos 
proprios. 

4. Ro contr6ri0, seja qua1 for seu sucesso 
part~cular, tais especula~des sdo sern dOvida, 
em absoluto, os mois adequados exercicios 
do intelecto humano, at& quando o coraq3o 
humano em geral for capaz de amar a virtude 
apenas em vista do alcance de uma felicidade 
eterna. 

5. Com efeito, querer com o egoisrno do 
coragdo humano as coisas referentes bs neces- 
sidades de nosso corpo, e exercitar tambhm o 
intelecto exclusivamente sobre elas, tornaria 
nosso intelecto obtuso em vez de agudo. Ele 
dave ser exercitado absolutarnente sobre coi- 
sas de ordern espiritunl, se tiver de chegar ao 
esclarecimento pleno de si mesrno e geror a 
pureza de cora<do que nos torne copazes da 
amar a virtude por si mesrna. 

6. Ou talvez o g&nero hurnano esta des- 
tinado a ndo atingir jamais tal sumo grau de 
pureza e de esclarecimento? Jama~s? 

7. Jarnais? Faze que eu ndo pense tal in- 
Mrnia, 6 sumo clem&ncia de Deus! A educa~do 
tem seu hm: no g&nero humano, ndo menos 
que no hornem indiv~dual. Qusm i; educado, t: 
educado em vista de alguma coisa. 

8. As perspectivas sedutoras que abri- 
rnos b crianp, a honra a o bern-estar qua 
fazernos brilhar a seus olhos, que mais s6o 

'Nos porogrofos ontarloras less~ng hov~o sustantodo 
qua os dogmas do Tr~ndade, do pecado or~qnal e da ax- 
p1oq5o da Cr~sto, d@st~novnm-sa corn o tempo a se tornar 
verdodas roclonols 
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sen60 o meio com que nos formamos um 
homem, um homem que seja capaz de reall- 
zar sau proprio dever mesmo quando tais 
perspect~vas de honra e de bem-estar n8o 
existissem mais? 

9. < este o fim da educaq3o humana: e a 
divina deveria ser menos que isso? Rquilo que 
a arte consegue para o individuo, n6o deveria 
naturalmente conseguir tambbm para o todo? 
Blasf&mia, blasf&mia! 

10. Nbo! Vir6, vir6 seguramente o tempo 
da perfei@o em qua o homem. 13 medida que 
sua mente puder sstar mais certa de um futuro 
sempre melhor, n6o tsr6 todavia necessida- 
de de buscar neste futuro os motivos das 
proprias a@es: um tempo em que ele far6 
o bem em si, n6o tanto em vista de recom- 
pensas arbitr6rias, dlrigidas apenas a parar 
e a restaurar seu olhar inquieto, e sim para 
reconhecer as melhores e intimas recompensas 
do proprio bem. 

1 1 .  Vir6 sem dljvida o tempo de um novo 
Evongalho at~rno, prometido a n6s nos propnos 
livros elemantares do Novo Testamento. 

12. Talvez alguns vision6rios do s&culo 
Xlll e do shculo XIV j6 hav~am captado um 
raio deste novo Evangelho eterno; e erra- 
vam apenas a0 anunciar seu advent0 como 
muito im~nente.~ 

13. Provavelmente sua teoria das trhs 
eros do rnundo n6o fosse divagag60 v6; cer- 
tamente n6o estavam animados por impios 
propositos quando afirmavarn que tamb&m o 
Novo Testamento dsvm se tornor ontiquodo 
como o Rntigo. Tamb&m com eles permanecia 
sempre a mesma concepg6o do mesmo Deus: 
sempre - pondo em sua boca minhas pala- 
vras - o mesmo plano da educa@o geral do 
g&nero humano. 

14. Seu 6n1co erro fol antecipar tal plano 
no tempo: ocreditar poder tornar repenti- 
namente seus contempor6neos, saidos h6 
pouco do inf6ncia, homans dignos da t~rcairo 
era, sem t&-10s antes ilumlnado, sem t&-10s 
preparado. 

15. E justamente lsso tornou-os v1sion6- 
rios. 0 vision6rio frequentemente lanp seu 
olhar muto 6 frente no futuro; mas ele n6o & 
capaz de esperar este futuro. (Suer apress6- 
lo, e quer sar ele proprio a apress6-lo: aquilo 
para o qua1 a natureza se reserva mihios,  
quer realiz6-lo no breve espa(o de sua vida. 
(Sue vantagam consegue, corn efeito, se aquilo 
qua ele julga o melhor n6o sa torna tal durante 
sua v~da? Voltard ele talvez? Rcredlta voltar? < 
Interessante que apenas entre os vlsion6rios 
tal v mag am vision6ria n6o quelra mais ser de 
moda! 

16. Rvan~a com teu passo imperceptivel, 
Provid&ncia eterna! Rpenas faze com que, por 
causa de tua imperceptibrlidade, eu n8o deses- 
pere de ti. Foze com que eu ndo desaspere de 
ti, mesmo quando teu ovan<o deva parecer-me 
um ondar para tr6s! NBo Q verdads que a linha 
mais breve sempre seja reta. 

17. Tens tanto a Ievar cont~go em teu eter- 
no caminho! Tens tantos passos transversois a 
realizar! E se j6 estivesse estabelecido que a 
grande roda que aproxima a humanidads da 
perfeig6o ssja posta sm movimento apenas 
gragas a rodas pequenas e velozes, coda uma 
das quais lave justamente a meta sua contri- 
bui~6o particular? 

18. Exatamente assim! Coda homem in- 
divldual, antes ou depois, dsve ter percorrido 
precisamente o mesmo caminho ao longo do 
qua1 a human~dade chegar6 2.1 perfei~bo. Mas 
dew ele t&-lo percorr~do em uma so e mesma 
vida? Pode ele, na mesma id&nt~ca vida, ter 
sido um judeu inteiramente sensual e um cristao 
espiritual? Pode ale, na mesma id&ntica v~da, 
ter ultrapassado ambos? 

19-90. NBo, certamente! Mas por que 
coda homem individual n60 poderia ter existido 
neste mundo mais de uma vez? < talvez tho ridicula esta hipotese? Rpe- 
nos porque & a mais ~ n t i g a ? ~  Rpenas porque 
a razdo humana a concebeu originariamente, 
antes amda que as sofisticagbes de escola a 
tivessem corrompido e enfraquecido? 

21. for que tambhm eu n60 poderia j6 ter 
feito, um vez c6 embaixo, para rneu aperfei~oa- 
mento, todos aqueles passos qus aos hornens 
so produziram sofrimantos e recompensas 
temporais? 

22. E por que ndo tambbm, sucessivamsn- 
te, todos aqueles outros passos aos quais nos 
seduzem poderosamente as perspectivas de 
recornpensas sternas? 

23. Por que n6o deveria eu voltar a viver 
quantas mais vezes possiveis, para alcangar no- 
vos conhec~mentos, novas habilidades? Quando 
morro, levo tolvez comigo assim tantas coisas, 
pelas quajs n6o vale a pena voltar a viver? 

24. E por isso? Ou porque me esquqo de 
j6 ter exlstido? Sorts que eu .esque<o: a lem- 

9 refer6nc1o de lassnq Q no milenor~smo med~evol, 
e em port~culor a Jooquim da Fiore (1 130- 1 POP), outor de 
umo teoloqio do h~storo saqundo o quo a coda umo dos 
pessoos do Trindoda corresponde uma dos tr6s Qpocos nos 
quos se d~v~da  o h~stor~o. temos osslm o aro do Poi (o Rntiqo 
Testomento), a ern do Filho (o NovoTestommto) a o futuro, 
ero imlnente do Espir~to ou do Evongelho eterno. 

3Trato-se do teorn do metempsicose, presente 16 no 
orhsmo e em P~tdqoras. 
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branp de meus estados anteriores me impeliria E o que tenho dspois a psrder? Ndo 6 talvez 
apenas a fazer mau uso do estado presente. minha toda a etern~dade? 
E isso que por ora devo esquecer, tersi depois 
de esquec&-lo para sempre? 

25. Ou ant60 h porque deste modo dema- 
siado tempo estaria perdido para mim? Perdido? 

G. E. Isssing. 
/i educo@o 

do g&nero hurnono. 



0 lluminismo italiano encontra sua mais significativa fase preparatoria so- 
bretudo na difusao da "raz%o galileana" e na vida das Academias, como a romana 
dos Linceus, a florentina do Cimento e a napolitana dos Investigadores. 

No ambiente napolitano desenvolveu-se uma tendencia que, fortemente 
contraria as ingerencias do poder eclesiastico, teve como seu expoente maximo 
Pietro Giannone (1676-1748), cuja Historia civil do reino de Napoles (1723) tem 
justamente como motivo ideal central a denuncia e a libertaqao 
do Estado em relaqso a ingerencia do catolicismo. Segundo Giannone: 
Giannone, condiqao para extirpar os males e a ilumina@o das a IibertagSo 
consciencias com uma apropriada pesquisa historica e, a fim de em re la~do 

que a autoridade leiga readquira a propria liberdade, e necesd- catO1icismO 

rio suprimir o papado, tirar do clero todos os bens e todo poder '§ 

temporal, submetendo-o ao Estado. 

A figura mais representativa do pre-lluminismo italiano e a do catolico Ludo- 
vico Ant6nio Muratori (1672-1750), de cuja convicqao fundamental da necessidade, 
para o homem, da fe religiosa alem do uso correto da raz3o fecunda de verdade 
e de obras uteis, brotam tematicas ja claramente iluministas: 

a) a defesa do "bom gosto", isto el do senso critico; Mura tori: 
b) as criticas a Aristoteles e a filosofia escolastica; a necessidade 
c) a confianqa na melhoria, que se pode obter mediante o da religido 

saber, das condiqiies materiais e morais; + §  2 
d) a remitencia a experiencia na pesquisa e nos debates 

cientificos. 

1 CJ anticu~icaIismo 

de  Piet~o Ciicannone 

0 Iluminismo italiano encontra sua 
fase preparatoria mais significativa sobretu- 
do na difusiio da "raziio galileana" e na vida 
das Academias, como a romana dos Linceus, 
a florentina do Cimento e a napolitana dos 
Investigadores. 

Justamente em Napoles, Tomis CornC- 
lio (1 6 14- 1684) havia difundido os escritos 
de Descartes, mas tambCm as idCias de Gas- 
sendi e de Bacon, de Newton e de Boyle. 

Ainda em Napoles, professou-se segui- 
dor de Descartes tambCm Gregorio Calopre- 
se (1650-1715), o mesmo ocorrendo com 
tris  juristas, Francesco D'Andrea ( 1625- 
1698),  Giuseppe Valletta (1636-1714) e 
Constantino Grimaldi (1 667-1 750). Esses 
trEs juristas foram contrarios e combateram 
as ingerincias do  poder eclesiastico nos 
negocios do Estado. 

Essa tese retorna com maior vigor na 
Historia civil do reino de Napoles, de Pietro 
Giannone. Giannone nasceu em Ischitella, 
na provincia de Foggia, em 1676. Conhece- 
dor das teorias filosoficas de Descartes, de 
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Gassendi e dos libertinos, estudou poste- 
riormente Locke e, em 1723, precisamente, 
publicou sua Historia civil do  reino de 
Napoles. Condenada pela Igreja em 1724, 
a obra custou a seu autor a perseguiqio e o 
exilio em Viena, onde comeqou a escrever 
o Triregno, obra concluida na Suiqa. Em 
Genebra, Giannone se converteu ao calvi- 
nismo, exasperando ainda mais seu anti- 
catolicismo. Entretanto, traido por falsos 
amigos, que na realidade eram emissaries 
do rei da Sardenha, foi aprisionado primeiro 
em Chambiry, depois em Ceva e por fim 
em Turim. Sob a press30 dos carcereiros, 
foi obrigado a assinar um "ato de abjura- 
qio". E no "ocio desesperado" da prisiio 
escreveu outras obras, como os Discursos 
sobre as de'cadas de Tito Livio, a Apologia 
dos teologos escolasticos e A lgreja sob o 
pontificado de Gregorio Magno. Giannone 
morreu na prisiio em 1748. 

Sua Historia - que foi traduzida para 
o francts, o inglts e o alemio, e que foi 
elogiada por Montesquieu, Voltaire e Gib- 
bon - tem por tema central a luta entre o 
Estado, isto 6, o reino de Napoles, e a Igreja, 
isto 6 ,  a "Curia romana". 

0 objetivo de Giannone, antes de mais 
nada, 6 o de denunciar a ingertncia do ca- 
tolicismo sobre o Estado e depois liberta-lo 
dessa ingertncia. Embora queira mostrar-se 
como uma religiiio "humilde e que despreza 
as coisas terrenas", na realidade o catolicis- 
mo se desenvolveu e cresceu sobre todo um 
conjunto de abusos. 0 Estado pontificio 
se organiza com base em lendas e em piae 
fraudes e, mais do que ao triunfo dos ideais 
religiosos, dedica-se a riqueza e ao poder 
temporal, sendo "um reino mais pagiio do 
que o antigo". 

Se a tese que estrutura a Historia civil 
i predominantemente de natureza politi- 
co-juridica, ja a idiia que esta na base do 
Triregno i de natureza mais filosofica. Nessa 
obra, para a qua1 utilizou tambim as idiias 
contidas no Tractatus theologico-politicus 
de Spinoza, Gianonne sustenta que tambim 
a religiio avanqa como todos os fen6menos 
humanos e se op8s aos dogmas catolicos. 

Por conseguinte, a condiqiio para eli- 
minar os males i iluminar as consciGncias 
com uma pesquisa historica apropriada; por 
isso, a proposito do conteudo do Triregno, 
Giannone, na Vida escrita por ele mesmo, 
afirma ter comeqado em 1731 a aplicar-se 
a estudos historicos, isto 6, "a estudos di- 
rigidos unicamente a condiqiio humana". E 

se a pesquisa historica pode iluminar sobre 
as condiqoes humanas e tambtm sobre os 
abusos que os homens sofreram por parte de 
outros homens, entiio, para eliminar alguns 
de tais absusos e para que a autoridade leiga 
readquira a propria liberdade, 6 preciso, na 
opiniio de Giannone, suprimir o papado, 
confiscar do clero todo bem e todo poder 
temporal e submet&lo ao Estado. 

, LLzdovico AntGfiio jVlLzratori 

e a defesa do "born gosto", 

isto k,  do senso critico 

A figura mais representativa do pri- 
Iluminismo italiano foi certamente a de 
Ludovico Ant6nio Muratori (1 672-1750). A 
grande obra historica e erudita de Muratori 
esta condensada nos Anais da Italia (1 744- 
1749) e, em lingua latina, nas Antiguidades 
italianas da Idade Me'dia ( 173 8-1 742), que 
forneceram aos rominticos a melhor do- 
cumentaqiio possivel para a reavaliaqio da 
Idade Media. 

Homem profundamente religiose e sin- 
ceramente catolico, Muratori pode com toda 
raziio ser considerado iluminista por toda 
uma skrie de razoes: pela defesa do "bom 
gosto", ou seja, do senso critico; por suas 
criticas a Aristoteles e a filosofia escolastica; 
por sua confianqa no progress0 material 
e social, melhoria que so pode ser obtida 
atravis do saber; pelo recurso a experiikcia 
na pesquisa e nas disputas cientificas; pela 
consciGncia da bondade da raziio, mesmo 
em seus limites. 

Assim, confiante na raziio universal, 
Muratori, como bom historiador, era re- 
alista em relaqio a fraqueza e a maldade 
humana; portanto, h i  nele certo pessimismo 
a respeito dos acontecimentos mundanos, 
resgataveis somente pela misericordiosa 
Providincia divina. Dai, precisamente, a 
necessidade da f i  religiosa para o homem, 
alim do uso correto da raziio, fecunda em 
verdades e obras uteis. Mas Muratori evita 
identificar a religiiio com os estudos teolo- 
gicos ou de filosofia escolastica, escrevendo 
peremptoriamente: "Por religido entendo 
o crer, adorar, amar e obedecer a Deus na 
forma que nos foi prescrita por Cristo, nosso 
salvador [. . .] ". 

Embora n i o  desprezando a vida con- 
templativa, Muratori apreciava mais o 



Capitdo decimo sexto - 6 JIwnifiismo M 4  Jthlia 333 

empenho racional dos homens no mundo. 
Deus deu a raziio ao  homem e, conseqiien- 
temente, o homem "deveria se aplicar com 
todas as forqas a aperfeiqoar esse presente, 
acrescentando conhecimentos a sua mente, 
melhorando seus costumes e propiciando 
a si mesmo uma solida e durivel felicidade 
nesta e na outra vida". 

E eis os conselhos de Muratori para a 
obtenqso desses objetivos: "Dar o devido 
tempo a Deus e dar tambim o devido tempo 

ao govern0 de sua casa e aos proprios inte- 
resses; se se tem habilidade e vocagao, culti- 
var citncia e artes ou, pel0 menos, ocupar-se 
com a leitura de livros uteis e sadios ou, en- 
tiio, dedicar-se a algum trabalho adequado 
i s  suas forqas, ou exercer alguma ocupagiio 
honesta como a agricultura e o comkrcio; 
servir, ainda, e beneficiar, se puder, ao seu 
publico; manter o corpo em movimento 
e usufruir oportunamente divertimentos 
convenientes a pessoas sabias". 
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Em 1761 surgiu em Mil io a Sociedade dos Punhos, promovida por Pietro 
Verri, cujo orgao foi o periodic0 "I1 Caffe" (1 764-1 766) que, inspirado no "Specta- 
tor" ingl@s, abarcava desde argumentos politicos ate eticos, juridicos, filosoficos, 

"11 Caffe" cientificos e literarios; malgrado sua breve duraqao, "I1 Caffe" 
+§  1 exerceu influhcias conspicuas, provocando um impact0 nos lei- 

tores com um novo mod0 de pensar. 

Filosofo e econornista, Pietro Verri (1728-1797) elaborou uma concepqao 
do prazer moral segundo a qua1 ele nasce da esperanqa, isto 6, da falta sentida 

de um bem; o prazer moral, portanto, supde um ma1 atual, um 
0s irmsos Verri defeito da felicidade humana: e a dor que move todas as aqdes 
-- 3 2-3 do homem, que se empenha em evita-la e em combat&la. Pietro 

Verri ocupou-se, alem disso, de direito penal (foi declaradamente 
contra a tortura), de direito comercial e de historiografia (escreveu uma Historia 
de Milso). 

Espirito inquieto e fortemente critic0 foi o irmio Alessandro Verri (1 714-1816), 
que teve interesses principalmente literarios. Celebre foi sua pol@mica contra a 
Academia do Farelo: ele combateu a "pureza" da lingua, enfileirando-se a favor 
dos usos lingiiisticos ef icazes e imediatos. 

Membro da Sociedade dos Punhos, Cesar Beccaria (1738-1794) teve sucesso 
em nivel international com o ensaio Dos delitos e das penas (1764). Aqui Beccaria 

p6s duplo problema inquietante: o da tortura e o da pena de 

Cesar Beccaria morte. A tortura deve ser abolida porque se o delito e confir- 
-94 mado, entso ao reu convem a pena estabelecida por lei; se, ao 

contrario, o delito nZio e confirmado, entao e injusto torturar 
um inocente. 

A pena de morte resulta inoportuna por tr& motivos: 
a) a vida e o maximo dos bens, e sua interrupqao violenta na"o cabe em um 

pacto social; 
b) a experihcia de todos os seculos diz que a pena de morte nSo e um fator 

de dissuasao infalivel; 
c) a morte legal e um dado contraditorio, porque as leis nao podem proibir 

a morte e, contemporaneamente, prev@-la como pena. 

Pertencem a segunda geraqao dos iluministas lombardos outros argutos 
estudiosos que constituem uma especie de "ponte" e de ligaqao ideal com os 
inicios do que sera a Renascenqa: Paolo Frisi, Gian Rinaldo Carli, Tiago Pellizzari, 

Benvenuto Robbio, Giuseppe Gorani, Luigi Torri, Melchior Gioia, 
A segunda Francisco Soave. Na variedade de inspiraqzo - alguns sao modera- 
geracdo de dos, sustentadores dos principios iluminados; outros, mais acesos 
iluministas propugnadores de ordens democraticas -, todos ou quase todos 
lombardos prov6m de uma formaqao eclesiastica sucessivamente amadure- 
-95 cida em perspectivas civis, e sustentam que a educaqao e funqao 

publica, obrigaqso dos governos. 

1 f \  .Sociedade dos Puohos liana na segunda metade do seculo XVIII. 
Sob o govern0 de Firmian, a Lombardia 

e o pvi6dico "JI Caffkl' conheceu uma renovaciio das estruturas 
administrativas e tributarias; foi contestado 

Mil50 e Niipoles foram os dois centros o primado da Igreja na educa~iio dos jo- 
mais importantes da cultura iluminista ita- vens; fortaleceu-se a Universidade de Pavia; 
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intensificou-se o comCrcio e aumentou o 
intercimbio cultural. 

Durante o inverno de 1761 surgiu a 
Sociedade dos Punhos, que, promovida por 
Pedro Verri, defendia a plena liberdade de 
proposta, discuss50 e critica sobre temas 
politicos, iticos, juridicos, filos6ficos, cien- 
tificos e literirios. Aderiram a Sociedade, 
entre outros, o irm5o de Petro, Alessandro 
Verri, e CCsar Beccaria. 0 org5o da Socie- 
dude dos Punhos foi "I1 Cafft.". 

Eis como Pietro Verri aprqsenta o 
periodico: "0  que 4 este 'Cafft.'? E folheto 
impresso, que se publica a cada dez dias. 0 
que contera este folheto? Coisas variadas, 
coisas muito disparatadas, coisas ineditas, 
coisas feitas por diversos autores, coisas vol- 
tadas, todas, para a utilidade publica. Esta 
bern, mas corn que estilo seriio escritas essas 
paginas? Com qualquer estilo, desde que 
n5o entedie. E ate' quando esperais continuar 
essa obra? At6 quando houver espaqo. Se o 
publico se determina a Ii-la, nos continua- 
remos por um ano e mais ainda; depois, dos 
trinta e seis folhetos de cada ano far-se-ii um 
tom0 de volume discreto; entretanto, se o 
publico n5o ler, nosso esforqo seria inutil, ra- 
z5o pela qua1 poderemos nos deter no quarto 
ou at6 no terceiro folheto. Q u e  objetivo vos 
fez dar a luz esse projeto? 0 objetivo de uma 
ocupaqiio agradivel para nos, o objetivo de 
fazer o bem que pudermos a nossa patria, o 
objetivo de espalhar conhecimentos uteis en- 
tre os nossos cidadiios, divertindo-os, como 
ja alhures fizeram Steele, Swift, Addison, 
Pope e outros [...I." 

Portanto, concebido com base no mo- 
d e l ~  do "Spectator" inglis, "I1 Cafft." teve, 
porCm, vida breve, porque saiu a cada dez 
dias a partir de junho de 1764 para acabar 
em maio de 1766. Entretanto, apesar de sua 
breve duraqiio, teve influincias notaveis, 
provocando impact0 nos leitores corn urn 
novo mod0 de pensar. 

2 Pietro Verri: - /I 
o bew nasce do wal" 

Pietro Verri (1728-1797) foi filosofo, 
economista e participou ativamente da vida 
politica; ocupou-se da quest50 dos impostos 
e foi vice-presidente do Conselho Geral de 
Economia, presidente do Conselho Fiscal 
e, de 1783 a 1786, foi "conselheiro intimo 
de Estado". Depois da morte de Maria 
Teresa, ficou algum tempo afastado, pois 
criticava as reformas desejadas por Josi 
11. Posteriormente, defendeu a Revoluq50 
Francesa, embora depois tenha criticado as 
aqoes jacobinas. Suas MeditagBes sobre a 
economia politica (1771), que tiveram nada 
menos do que sete ediqoes ao longo de tris 
anos e que foram traduzidas para o francis 
e o alemao, constituiram uma defesa aguda 
e inteligente do sistema liberal. 

Ja no Discurso sobre a indole d o  prazer 
e da dor (1781), ele defende a seguinte tese 
de fundo: "Todas as nossas sensaqGes, agra- 
diveis e dolorosas, dependem de apenas tris 
principios: a@o imediata sobre os orgiios, 
esperanCa e temor. 0 primeiro principio cau- 
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sa todas as sensagbes fisicas; os outros dois, 
as sensagoes morais." Na realidade, escreve 
Pietro Verri, "todos os prazeres morais que 
nascem da mesma virtude humana nada 
mais siio do aue um abrandamento do nosso 
espirito no futuro, antevendo as sensagoes 
agradiveis que esperamos". E prossegue: 
" Portanto, o prazer moralnasce da esperan- 
ga. 0 que C a esperanga? E a probabilidade 
de existir melhor daquilo que existe agora. 
Assim, esperanga sup6e falta sentida de um 
bem. Portanto, sup6e um ma1 atual, urna 
carencia da nossa felicidade". E como a 
maior parte das dores morais depende dos 
nossos erros, "quanto maiores progressos 
fazemos na verdadeira filosofia, tanto mais 
nos libertamos desses males". 

A natureza do prazer, portanto, esta em 
libertar-se de alguma daquelas constrigbes 
tiio freauentes na vida do homem. Conse- 
quentemente, devemos reconhecer que C a 
dor que move todas as agbes do homem, que 
se empenha em eviti-la e combat$-la. 

Pietro Verri foi claramente contririo i 
tortura: como mostram as suas ObservagBes 
sobre a tortura "Com o nome de tortura niio 
entendo urna pena dada a um rCu por senten- 
ga, mas sim a pretensa busca da verdade por 
meio de tormentos [...I; digo ser a tortura, 
em si mesma, urna coisa crudelissima [...I; 
e ser verdadeiramente digna da ferocidade 
dos tempos das trevas passadas a insidiosa 
moral, na qua1 se formam os juizes de alguns 
dos mais clissicos autores". 

Pietro Verri tambCm C autor das Refle- 
xiies sobre as leis vinculadas, especialmente 
no  comkrcio de griios (1797) e de urna His- 
toria de Miliio (1 783). 

3 f\lessandro Verri: 
a desco~fian~a 
& "a grande parteira 
da verdade" 

Personagem inquieta e fortemente criti- 
ca, Alessandro Verri (1 741-1 8 16) encontrou 
na literatura o Smbito mais adequado para 
os seus interesses. Em "I1 Caffk" apareceram 
diversos artigos seus, o mais conhecido dos 
quais C a Renuncia diante do  notario da 
Academia do  Farelo, onde combate a pureza 
formal da lingua, em favor de usos linguisti- 
cos eficazes e imediatos. Critico do passado, 
Alessandro Verri n5o se deixa deslumbrar 

pel0 mito das "luzes". Esta passagem expri- 
me bem seu cariter e sua atitude espiritual 
de fundo. Escreve ele: "0 homem esforga- 
se por agarrar-se aos escolhos da verdade, 
alcanga-a manquitolando e, de tempos em 
tempos, ate la no alto se faz de crianqa. 
Respeitemos a nossa cultura, consolemo-nos 
de ter saido da barbirie civil, mais funesta 
ainda que a selvageria; acautelemo-nos de 
nela recair o mais tarde que se puder, mas 
sejamos modestos e tenhamos sempre em 
nossa mente um lugarzinho destinado A 
grande parteira da verdade, a desconfianga 
[...I. E sabes por qut?  Porque levas sempre 
contigo a origem dos erros [...I. Niio ha do 
que se maravilhar com os nossos longos 
delirios: fomos feitos para t$-10s de toda 
espCcie; o que podemos C t$-10s curtos, raros 
e niio ferozes". 

4 Cksar Beccaria: 

c o ~ t r a  a tor t~ra 

e a pena de morte 

Entre os iluministas milaneses, alCm 
dos irmiios Verri, deve-se recordar CCsar 
Beccaria (1738-1794), que teve maior suces- 
so do que os outros no plano internacional. 
Seu ensaio Dos delitos e das penas (1764), 
com efeito, foi traduzido, comentado e dis- 
cutido em toda a Europa. 

Beccaria prop6s duplo problema pre- 
mente: o da tortura e o da pena de morte. 
Levou a pratica da tortura a urn dilema que 
conduzia inevitavelmente ii sua aboliq50: 
"0 delito C certo ou incerto; se C certo, niio 
lhe convCm outra pena alkm da estabelecida 
pelas leis, sendo inuteis os tormentos porque 
inutil C a confiss50 do rCu; se 6 incerto, niio 
se deve atormentar um inocente, porque, 
segundo as leis, assim C um homem cujos 
delitos niio foram provados." 

Mas mais importantes ainda foram os 
seus argumentos contra a pena de morte. 
Beccaria partiu de um grupo de principios 
que considerava solidos: um homem C urna 
pessoa e niio urna coisa; os homens se reu- 
nem em sociedade, atraves de contrato, 
somente para obter defesa e seguranga; os 
delitos constituem um dano ii sociedade no 
sentido de que diminuem a medida de segu- 
ranla; as penas so siio legitimas se impedem 
novos danos, mais medo e inseguranga. Par- 
tindo desses principios, o iluminista milanes 
concluiu que era preferivel prevenir os deli- 



tos a puni-10s com a pena de morte; quando 
a prevenqiio falhasse e fossem cometidos 
delitos, estes seriam punidos prontamente, 
sem adiamentos e contemporizaq6es, com 
penas moderadas, mas infaliveis. 

Na opinigo de Beccaria, a pena de 
morte C inoportuna por tr&s motivos prin- 
cipais: 

a )  Como ninguCm tem o direito de se 
matar, com maior raziio ainda ninguCm pode 
pBr sua propria vida nas miios do juiz, pois 
a vida 6 o m6ximo de todos os bens, e a sua 
interrupqiio violenta n i o  faz parte de urn 
pacto social. 

b) A experiGncia de todos os sCculos 
nos mostra que a pena de morte niio C urn 

dissuasor infalivel: "o ultimo suplicio nunca 
dissuadiu os homens determinados a ofender 
a sociedade"; mas "o longo e penoso exem- 
plo de um homem privado de liberdade" e 
obrigado a trabalhar duramente dissuade 
muito mais de cometer delitos, porque cons- 
titui uma perspectiva muito mais dolorosa 
do que a morte, que C violenta, sim, mas 
repentina. 

C) Por fim, a morte legal C um dado 
contraditorio, porque as leis niio podem 
proibir a morte e, ao mesmo tempo, preve- 
la como pena: "Parece-me absurd0 que as 
leis, que sao expresslo da vontade publica 
e que detestam e punem o homicidio, elas 
proprias o cometam e, para afastar os cida- 
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diios do assassinio, ordenem um assassinio 
publico". 

Apesar desses tris argumentos, Bec- 
caria considera que a pena de morte era 
inevitavel em pel0 menos um caso: quando 
o rCu tem tal poder e tais relaq6es que possa 
atentar contra a seguranqa da naqiio mesmo 
aprisionado. Escreve ele: "A morte de al- 
gum cidadiio, portanto, torna-se necessaria 
quando a naqiio recupera e perde sua liber- 
dade, ou no tempo da anarquia, quando as 
proprias desordens tomam o lugar da lei". 
Nisso, Beccaria reflete a opiniiio antiquissi- 
ma da morte licita do tirano. LC 

5 s e g ~ n d a  g e v a & o  

dos iI~ministas Iombavdos 

Pertencem i segunda geraqiio dos ilu- 
ministas lombardos outros argutos estudio- 
sos, que constituem uma espicie de "ponte" 
e de ligaqiio ideal corn os pr6dromos daquilo 
que sera a Renascenqa. 

Entre eles deve ser mencionado primei- 
ramente Paulo Frisi (1728-1784), que divul- 
ga o pensamento de Galileu, de Newton, 
de Cavalieri e D'Alembert, e colabora no 
"I1 Caffk". 

Entre os fautores da renovaqiio da ins- 
truqiio figuram tambim Gian Rinaldo Carli 
(1720-1795), originario de Capodistria, 
erudito ilustre em matemiticas aplicadas e 
autor de urn Novo metodo para as escolas 
p Jblicas da Italia ( 1  774); Tiago Pellizzari, 
(1723-1817) de Treviso, autor de um Plano 
de educapio proposto a juventude italiana; 

Benvenuto Robbio (1 735-1 794), conselheiro 
de Vitorio Amedeo 111 de Savoia e autor de 
um ensaio Sobre a educa~iio continua (1783) 
e de outros sobre a educaqso feminina; 
Giuseppe Gorani (1740-1 8l9) ,  viajante e 
atento observador de povos e paises, autor 
de um Ensaio sobre a educa~ i io  publica 
(1773), influenciado por Rousseau e La 
Chalotais; Luigi Torri (1750-1 8l4),  escritor 
retorico veronis que escreve Consideuap5es 
fisicas, metafisicas, morais e politicas para 
estabelecer os principios de uma oportuna 
educagiio das crian~as (1776), niio priva- 
das de argucia psicologica; Melchior Gioia 
(1767-1 829), cultor de estudos econBmicos 
e estatisticos e historiografo da Republica 
Cisalpina, autor de Novo  Galateu (1802), 
de Elementos de filosofia para as escolas 
(1818), e de um ensaio Sobre o me'rito e 
sobre as recompensas ( 1  81 8) que propugna 
urn utilitarismo social. 

Na variedade de inspiraqiio, alguns siio 
moderados, sustentadores dos principios ilu- 
minados, outros mais ardentes propugnado- 
res de disposiq6es democraticas: mas todos 
ou quase todos provim de uma formaqiio 
eclesiastica sucessivamente amadurecida 
para sentidos civis, e sustentam fortemente 
que a educaqiio C funqiio publica, que cabe 
ao govern0 como obrigaqiio. 

Particular menqiio merece por fim o 
padre Francisco Soave (1743-1816), reli- 
gioso dos Somascos, professor de filosofia 
na Universidade de Parma. Ai ele conhecera 
Condillac, e em parte havia aceito seu en- 
sinamento, atenuando-o, porim, ao mod0 
de Locke corn mais vivo apreqo da atividade 
espiritual; foi autor de livros escolasticos que 
tiveram vasta difusiio por um skulo. 
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- III. 8 Jlhrninisrno narol i tano 

Ainda na metade do seculo XVlll verificou-se em Napoles uma fecunda 
renova@o, e em particular justamente no dmbito da Universidade. E exatamente 
na Universidade de Napoles ensina a figura mais prestigiosa do lluminismo napo- 
litano, isto e, o abade Ant6nio Genovesi (1713-1769), discipulo de Giambattista 
Vico. Contrario a atitude anti-religiosa dos iluministas, Genovese 
teve todavia a firme convicqao de que a liberdade e a autonomia Antbnio 

da razso fossem os meios indispensaveis para todo progresso Genovesi 
civil. Ele compreendeu que a nova ciiincia util ao progresso era '§ ' 
doravante a economia politica, tanto que para ele foi fundada 
em Napoles em 1754 a primeira catedra de economia politica na Europa. Para 
enaltecer o tom das necessidades e favorecer a produtividade, Genovesi dirigiu a 
aten@o a civiliza@o e a cultura, aconselhando os intelectuais a p8r fim a cultura 
das palavras e dedicar-se mais a cultura das coisas, as tecnicas cientificas e aos 
costumes dos povos. 

A Genovesi liga-se Ferdinand0 Galiani (1728-1787), que no primeiro livro de 
seu tratado Sobre a moeda (1751) discute fundamentalmente sobre o valor das 
coisas, o qual, em sua opini%o, depende em primeiro lugar da 
utilidade e da raridade destas coisas, e depois da quantidade e da Ferdinand0 
qualidade do trabalho empregado para produzi-las e do tempo Galiani 
necessario para sua produqso. Marx, no Capital, frequentemente -- § 2 
estara as voltas com o tratado de Galiani. 

Outra figura notavel do lluminismo napolitano e Gaetano Filangieri (1752- 
1788), convicto defensor da liberdade civil, a qua1 encontra seu fundamento nas 
leis e nao no arbitrio de quem as interpreta. A cihcia da legisla@o, escreve Fi- 
langieri na obra assim intitulada (1780-1783), e a ciencia daquilo 
que se deveria fazer; a base da legisla@o e a tranquilidade e a GaetanO 

conservaq30 dos cidadsos, enquanto o fim e sua felicidade; as Filangieri 

leis - racionais e universais e, portanto, comuns a todas as na~des *' 
- devem porem adequar-se a na@o que as recebe. 

de economia p l i t i c a  

Ainda na segunda metade do seculo 
XVIII verificou-se em Napoles uma fecunda 
renova@o, e em particular justamente no 
imbito da Universidade. E justamente na 
Universidade de Napoles ensina a figura 
mais prestigiosa do Iluminismo partenopeu, 
isto i ,  o abade AntBnio Genovesi, o qual, 
sempre nessa Universidade, freqiientava as 
aulas de Giambattista Vico. 

AntBnio Genovesi nasceu em Castiglio- 
ne, na regiso de Salerno, em 1713, e morreu 
em Napoles em 1769. Aluno de Vico, em 
1748 escreveu Elementa theologiae, afirma 

que a infalibilidade da Igreja esta limitada 
"as coisas de fey'. 

Contrario B atitude anti-religiosa dos 
iluministas, Genovesi estava firmente con- 
vencido de que a liberdade e a autonomia 
da razso eram os meios indispensaveis para 
qualquer progresso civil. Depois de se ter 
interessado por problemas metafisicos e eti- 
cos, compreendeu que a nova cicncia util ao 
progresso era agora a economia politica. E, 
por fim, obteve a catedra de economia poli- 
tics, fundada exatamente por ele (a primeira 
na Europa!), na Universidade de Napoles. 
Chegara a grande ocasiso para favorecer o 
progresso, ensinando a regular as relaqoes 
econBmicas corn as leis da raziio. Em 4 de 
novembro de 1754, Genovesi proferiu a aula 
inaugural. 
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As teorias econ8micas de Genovesi iam 
a esstncia do problema. Ele enfrentou a ques- 
tiio do atraso e pretendeu contribuir para a 
sua superaqiio, incentivando "a vontade de 
um viver melhor, mais justo e mais prospe- 
ro". Enfatizava a civilizaqiio e a cultura para 
elevar o grau das necessidades e favorecer a 
produtividade e o consumo. Escreve ele nos 
Elementos de comercio: "Seria conveniente 
que niio apenas os artesiios, mas tambim 
os camponeses e as mulheres soubessem um 
pouco (de cultura). Isso traria quatro gran- 
des utilidades: 1) tornaria a civilizaqiio mais 
universal; 2) inseriria a ordem e a economia 
na maior parte das familias; 3) daria forma 
ii engenhosidade de muitos e lhes mostra- 
ria o uso que se pode fazer dos talentos 
que Deus nos deu; 4)  melhoraria as artes 
e as tornaria mais expeditas e difundidas". 

Genovesi sentia-se educador do povo, 
porque encontrou muitos mestres de fraude e 
de furto, mas pouquissimos mestres de justi~a 
e de raziio. Propunha como modelo o povo 
inglss, industrioso e audaz, contrapondo-o 
ao espanhol, lerdo e vaidoso. Aconselhou 

os intelectuais a p6r fim a cultura das pala- 
was, passando a se dedicar mais a cultura 
das coisas, interessando-se, por exemplo, 
pela mecinica e pela agricultura. Em outros 
termos, Genovesi insiste no fato de que i per- 
feitamente inutil qualquer investigaqiio que 
pretenda chegar " is  coisas que estiio acima 
de nos". E mostra-se sarcistico em relaqiio 
aos metafisicos e dialiticos, que, em sua opi- 
niiio, nada mais s5o do que "0s dom-quixotes 
da republica das letras". Enquanto Descartes 
lhe parece ter produzido "hip6teses vagas e 
incertas", Newton, ao contrario, prop% um 
saber "demonstrado pelos experimentos ou 
pela raziio". Bacon, Galileu, Locke e Newton 
eram os filosofos ideais de Genovesi. 

Seus interesses niio se voltam tanto 
para as substincias ou esstncias, mas muito 
mais para "0s nossos costumes e necessi- 
dades". Atento ao problema da educaqiio, 
Genovesi lanqou-se contra a teoria de Rous- 
seau, segundo a qua1 o desenvolvimento das 
artes e o progresso das citncias teriam sido 
danosos para a humanidade. As citncias e 
as artes, constata Genovesi, "s5o filhas da 
necessidade". 0 progresso das citncias e das 
artes, portanto, niio tem nada de danoso 
A melhoria dos costumes e da vida, pelo 
contrario! 

Por conseguinte, nas Li@es de co- 
mercio (1 765-1 767), Genovesi denuncia a 
absurda excedtncia de numero dos homens 
que niio trabalham e n5o produzem porque 
vivem de renda sobre os que trabalham e 
produzem. A alternativa proposta por Ge- 
novesi, ainda nas &6es de comercio, foi 
esta: "Que se iluminem e ajudem aqueles que 
trabalham, para que possam fazer crescer 
sua renda com a celeridade e a dilighcia 
do esforqo"; a k m  disso, que "a mecinica, 
maravilhosa ajudante das artes, seja levada 
i perfeiqiio" . 

As Li~6es  tratam tambim do fen6meno 
da circula@o monetaria, do cridito publico, 
da inflaqiio, do dinheiro emprestado a juros: 
em todas as areas Genovesi mostrou aguda 
capacidade de racionalizar os problemas, 
de mod0 que suas propostas tiveram eco 
na Europa e foram objeto de amplas dis- 
cussoes. As Ligoes foram logo traduzidas 
para o alemiio e o espanhol, enquanto se 
preparava uma traduqiio tambim para o 
francts. Como disse um iluminista vcneto, 
Genovesi aparecia entiio como "o maior 
gcnio da Italia". 

Algumas outras obras de Genovesi: 
Medita~oes filosoficas sobre a religi20 e a 
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moral (1758); Logica (1766); Cibncias me- 
tafisicas (1 766); Diceosina ou doutrina do 
justo e do honesto (1776). 

, Ferdinado Cialiani: 

o autor do tvatado 

Fernando Galiani, ao menos pelos 
temas tratados, esti  ligado a Genovesi. 
Nascido em Chieti, em 1728, e falecido em 
Napoles, em 1787, Galiani foi educado em 
Napoles pelo tio, monsenhor Celestino. 
Ainda muito jovem, em 1751, publicou o 
tratado Sobre a moeda. 

A obra (que, entre outras coisas, critica 
a doutrina mercantilists, segundo a qual a 
riqueza de uma naqiio estaria na posse dos 
metais preciosos) divide-se em cinco livros 
e, diversas vezes, em 0 Capital, Karl Marx 
teria de se defrontar com as idiias nela 
contidas. 

E fundamental o primeiro livro do tra- 
tado, onde Galiani discute sobre o valor das 
coisas, valor que, em sua opiniiio, depende 
antes de mais nada da utilidade e da rari- 
dade dessas coisas e, depois, da quantidade 
e qualidade do trabalho empregado para 
produzi-las e do tempo necessario para sua 
produqiio. Em geral, para Galiani, o valor 
i "uma idtia de proporqiio entre a posse de 
uma coisa e a posse de outra no conceito 
do homem". 

0 s  outros livros do tratado relacio- 
nam-se com as diversas espicies de moedas, 
a sua alteraqiio, a importaqiio, a exporta- 
$20 etc. 

Em 1759, Galiani foi enviado a Paris 
por Carlos 111, como secretario da embai- 
xada napolitana. Em Paris, bem recebido 
por suas maneiras brilhantes e seu agudo 
intelecto, freqiientou os circulos da aha 
cultura. Estreitou amizade com os maiores 
expoentes do Iluminismo franc&, entre os 
quais Diderot. Polemizou contra as doutri- 
nas fisiocraticas. Voltando a Napoles em 
1769, deixou um epistolario interessantis- 
simo com seus amigos franceses. 

, Ciaetano Filangieri: 

as Ieis, racionais e u~iversais, 

"ao estado da n a ~ & o  

que as recebe" 

Outra figura notavel do Iluminismo 
napolitano i a de Gaetano Filangieri (1752- 
1788). 

Tendo abandonado a carreira das ar- 
mas, para a qual havia sido encaminhado, 
dedicou-se aos estudos, sob a orientaqiio 
do bispo de Trivento, Nicolau de Luca. Em 
1774 tornou-se advogado, escrevendo Re- 
flexoes politicas sobre a ultima lei soberana 
referente a administra@o da justi~a. Nessa 
obra, Filangieri alinha-se entre os defensores 
da seguranGa do direito, no sentido de que a 
liberdade civil encontra seu fundamento em 
leis e niio no arbitrio de quem as interpreta. 
Logo, portm, Filangieri deixou tambim a 
advocacia, dedicando-se aos estudos. Es- 
creveu entiio a Cibncia da legisla@o, obra 
da qual, entre 1780 e 1783, sairam quatro 
livros, dos sete projetados. A obra teve gran- 
de sucesso. Benjamin Franklin, inclusive, a 
tornou conhecida na Amtrica; e mais tarde 
chegou a ser comentada ati  por Benjamin 
Constant. 

A Cibncia da legisla@o pretende ser 
uma ciincia daquilo que "se deveria fazer". 

A base da legislaqiio 6 a tranqiiilidade 
e a conservaqiio dos cidadiios, o seu fim C a 
felicidade dos cidadiios. 

Entretanto, as leis - racionais e uni- 
versais, sendo portanto comuns a todas as 
naq6es - devem se adaptar ao "estado da 
naqiio que as recebe". 

Contrario aos priviligios feudais e 
eclesiasticos e ao despotismo, Filangieri sus- 
tenta que as leis devem favorecer o aumento 
da populaqiio e eliminar o pauperism0 e 
a corrupqiio dos costumes. Ele augura a 
substituiqiio do exircito permanente pela 
na@o armada. E afirma que "a industria, o 
comircio, o luxo e as artes [. . .], que outrora 
contribuiram para enfraquecer os Estados 
[...I, siio hoje os mais firmes apoios da 
prosperidade dos povos". 
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BECCARIA 

contra a tortura 

De Dos delitos e das penas (1 764) de 
CQsor Beccoria propornos as farnosas pdgi- 
nos contro o torturo, pr6tico que no s6culo 
XVlll oindo em difundido no moior porte dos 
Estodos europeus. 

Rqui o torturo Q definido corno o "inforne 
codinho do verdode", "monumanto oindo 
existente do ontigo a selvogem lag~slo~do", 
e a tese Fundamental de Reccoria 6 que o 
torturo, ndo constitulndo de foto "um meio 
poro descobrir a ver&de", 6 urno crueld~de 
tronquilomente consogrodo palo uso. 

Uma crueldads, consagrada pelo uso 
da rnaior parte das na<bes, & a tortura do rCu 
enquanto ocorre o processo, ou para obrig6-lo 
a confessar urn delito, ou por causa das con- 
tradl@es nas quais incorre, ou pala descoberta 
de cumplices, ou por ndo sei quo1 metafisica e 
incompreensivel purgaq3o de infdmia, ou final- 
mente por outros delrtos, dos quais poderia ser 
rCu, mas dos quais ndo C acusado. 

Urn homern nbo pode ser charnado de r tu  
antes da sentenGa do juiz, nern a sociedade 
pode tirar-lhe a prote<do publica, a n6o ser 
quando se decida que ele tenha violado os 
pactos com os quas ela Ihe fora concedlda. 
Qua1 C, portanto, o direito, sendo o do forcp, 
que d& poder a um juiz da dar a pena a um 
cidad60, enquanto se duvida se ele & r8u ou 
inocente? Este dilema n6o Q novo: ou o delito & 
certo, ou incerto: se certo, ndo Ihe convCrn outra 
pena sen60 a estabelecida pelas leis, e s8o 
lnutels os torrnentos, porque & inutil a confissdo 
do r&u; se 6 incerto, n60 se deve atormentar 
urn inocente, porque tal8, conforms as leis, um 
homern, cujos delitos n6o foram provados. 

Qual & o fim politlco das penas? 0 terror 
do8 outros homens. PorBm, corno deverernos 
julgar as carnificinas secretas e prlvadas que a 
tirania do uso exerce sobre rCus e sobre ino- 
centes? € importante que todo dellto inequivoco 
n60 fique impune; mas 6 ~nutil que se desvele 
quem tenha cornstido urn delito, quej6 est6 se- 
pultado nas trevas. Um ma1 16 cornetido, e para 
o qunl n6o h6 rem&dio, n6o pode ser punido 
pala sociedade politics, a n6o ser enquanto 

influi sobre os outros corn a lisonja do irnpuni- 
dade. Se & verdade que & rnaror o numero dos 
homens que, por ternor ou por virtude, respeitam 
as leis, do que daqueles que as transgr~dem, o 
risco de atormentar um inocente deve irnportar 
tanto rnais, quanto rnaior for a probabil~dade de 
que urn hornern, nas rnesrnas circunst8ncias, as 
tivesse rnais respeitado do que desprezado. 

Mas acrescento mars, que 6 querer confun- 
dir todas as rela@es exigir que urn homem seja 
ao rnssmo tempo acusador s acusado; que a 
dor se torne o cadinho da verdade, corno se o 
crit6rio dela residisse nos mljsculos s nas F~bras 
de urn rniser6vel. 

R lei que cornanda a tortura & urna lei que 
diz: "Hornens,  resist^ 2, dor; e se o noturezo criou 
em vos urn ~nextinguivel amor proprio, 8s vos 
deu urn inalrsndve/ d~reito 6 vossa defesa, eu 
crio em vos um o f ~ t o  completomente contrdrio, 
isto 6, odio heroic0 de vos mesrnos, e vos or- 
deno ocusor a vos mesmos, dizendo o verdode 
masrno em melo nos rosgOes dos musculos e 
deslocomento dos ossos". 

Este lnfarne cadlnho do verdade & um 
rnonurnento ainda existente do antrga e sel- 
vagem leglsla~60, quando denom~navarn-se 
julgomentos de Deus as provas do fogo e do 
6gua fervente, e a sorte lncerta das armas; 
corno se os on&is do corrente eterna, que est6 
no seio do Primeiro Irnpulso,' devessern a todo 
mornento estar desordenados e desligados 
por frivolas dlsposi~6es humanas. R unica 
diferen~a entre a tortura e as provas do fogo 
e do 6gua fervente 6 que o 6xito da prirneira 
parece depender do vontade do r&u, e das 
segundas de um fato puramente fisico e extrin- 
seco; mas esta dlferen~a & apenas apbrente, 
e n6o real, t6o pouco livre o dlzer a verdade 
entre 0s espasrnos e 0s torrnentos, quanto era 
entdo impedlr sern fraude os efeltos do fog0 e 
da 6gua fervente. Todo ato de nossa vontade 
& sernpre proporclonal 6 forp do 1mpress60 
sensivel que & sua fonte, e a sensibilrdade de 
todo homern & Ilmitada. Portanto, a ~rnpressdo 
da dor pods crsscer de modo que, ocupando- 
a inteiramente, n6o daixo outra liberdade ao 
torturado sen60 a de escolher o carninho mais 
curto para o mornento presbnte, de forrna a 
subtrair-se da pena. Entdo a resposta do r&u & 
tBo necess6ria corno as irnpress6es do fog0 ou 
da bgua. Entdo o inocente sensivel chamar-se- 
6 r&u, quando ele crer com rsso fazer cessar o 
tormento. Toda diferen<a entre eles desaparece 
pelo memo rneio que se pretende ernpregn- 
do para encontr6-la. Este & o rneio seguro de 

"'R prlmelro couso", ~ s t o  &. Deus 
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absolver os celerados fortes, e de condenar os 
fracos inocentes. €18 os inconvenientes fatais 
deste pretenso critbrio de verdade, mas critbrio 
digno de um canibal, que os romanos, tarnbbrn 
b6rbaros por mais de um rnotivo, reservavam 
unicarnente aos escravos, vitimas de urna feroz 
e demasiado elogiado virtude. 

De dois homens igualrnente inocentes, 
ou igualrnente r&us, o forte e corajoso ser6 
absolvido, o fraco e tirnido condenado, exata- 
rnents por causa deste raciocin~o: "Eu, ju~z, devio 
ancontror-vos como r6us de to1 delito; tu, forte, 
soubeste res~stir 2, dor, e por isso te obsolvo; 
tu, froco, cedeste, s por isso te condeno. Sinto 
qua o confissdo orroncodo entre os tormentos 
ndo terio nenhumo forp, mas eu vos atormen- 
tore; de novo, coso ndo confirmais oquilo que 
confessastes ". 

0 &xito de urna tortura G, portanto, urna 
questdo de ternperamento e de c6lcul0, que 
varia em cada homern na propor~bo de sua 
for50 e de sua senslbllidade; tanto que com 
este rnbtodo urn rnaterndtico escolheria rnelhor 
neste coso do que urn julz: dado a forp dos 
rnirsculos e a sensibilidade das fibras de urn 
inocente, encontrar o grau de dor que o far6 
confessar-se r8u de urn dado delito. 

0 exarne de um r&u & feito para conhecer 
a verdade; mas, se esta verdade dificilrnenta 
se descobre no ar, no gesto, no fisionomia de 
um hornern tranquilo, rnulto rnenos se descobrir6 
em urn hornern, em que as convulsdes da dor 
alterarn todos os sina~s, pelos quais do rosto 
da rnaior parte dos hornens transpira algurna 
vez, contra o seu querer, a verdade. Toda a(6o 
v~olenta confunde e faz desaparecer as minirnas 
diferenps dos objetos, rnotivo pelo qua1 se 
distingue por vezes o verdadeiro do falso. 

Urna consequ&ncia estranha, que dsr~va 
necessariarnente do uso do tortura, & que o 
inocente & posto ern pior condi(60 do que o risu; 
porque se arnbos 880 subrnetidos ao torrnento, 
o prrrneiro tern todas as cornbrna<des contr6rios. 
pois ou confessa o delito, e & condenado, ou & 
declarado Inocente, e sofreu urna pena indhb~ta. 
Mas o r&u tern urn coso favor6vel para si; ou 
seja, quando, res~stindo 2.1 tortura com f~rrneza, 
deve ser absolvido corno inocente, trocou urna 
pena rnalor por urna menor. Portanto, o inocente 
so tern a perder, e o culpado pode gonhar. 

Esta verdade & f~nalrnente sentida, embo- 
ra confusarnente, por aqueles mesmos que dela 
se afastarn. N6o vale a confissdo feita durante 
a tortura, se nbo for confirmada com juromento 
depois de terminada; todavio, se o r&u n6o 
confirma o dellto, & novamente torturado. RI- 
guns doutores, e algurnas nacdes ndo permitem 
esta infame petiq3o de princip~o, a nbo ser por 

tr&s vezes; outras na~des e outros doutores a 
deixarn ao arbitrio do juiz. 

€ supBrfluo duplicar a luz, citando os inu- 
mer6veis exernplos de ~nocentes que se confes- 
sararn rBus por causa dos espasmos da tortura; 
nbo h6 nag50 nem era que ndo cite os seus; mas 
nern os homens mudarn nern tirarn conseqij&n- 
cias. N6o h6 hornem, que tenha impelldo suas 
idhias para al&m das necessidades da vida, 
que alguma vez ndo corra pora a natureza, que 
corn vozes secretas s confusas o charna a 81; o 
uso, tirano das mentes, o reje~ta e o assusta. 

0 sagundo motivo Q a tortura que se faz 
aos supostos rbus, quando em seu exarne caern 
em contradi<do, corno se o ternor da pena, a 
incerteza do julgarnento, o aparato e a ma- 
jestads do juiz, a ignorbncia comurn a quase 
todos os celerados e Inocentes, nbo devarn 
provavelrnente fazer cair em contrad~<do tanto 
o lnocente que terne corno o r&u que procura 
ocultar-se; corno se as contradl@es, cornuns aos 
hornens quando estbo tranquilos, ndo devarn 
se multiplicar corn a perturba<do do espirito, 
inteirarnente absorvido com o pensarnento de 
salvor-se do pengo iminente. 

Faz-se a tortura para descobrir se o r&u o 
6 por outros delitos albrn claqueles de que $ 
acusado; o que equ~vale a este raciocinio: "Es 
rCu de um delito e, portonto, 6 possivel que o 
sejos de cam outros del~tos: esto duvido me 
peso e quero antror em ocordo com o mau cri- 
thr~o de verdode: os leis te otormentom, porque 
6s rhu, porque podes ser rCu, porque quero 
que sejos rdu". 

R tortura & feita em urn acusado para 
descobrir os cumplices de seu delito. Mas, se 
& dernonstrado que ela nbo & urn meio ode- 
quado para descobrir a verdade, corno poder6 
servir para desvelar os cumplices, que & urna 
das verdades a serern descobertas? Corno se 
o homem que acusa a si rnesmo nbo acuse 
mas facilrnente os outros. € justo atormentar 
os hornens por causa do delito de outrern? 
Nbo se descobr~rdo os cljmpl~ces a partlr do 
exarne das testernunhas, do exame do rGu, 
das provas e do corpo de dellto, em suma, de 
todos os rnesrnos rneios que devern servir pora 
descobrir o delito no acusado? 0 s  cumplices, 
al&m do mas, fogern imed~atamente depo~s do 
pis60 do companheiro; a incerteza de suo sorta 
os condena por si so ao exiho, e l~vra a na5bo 
do perlgo de novas ofensas, snquanto a pena 
do r6u que est6 nas forps obt&rn o seu hico 
fim, rsto 6 ,  o de afostar, com o terror, os outros 
hornens de urn delito semelhante. 

Outro mot~vo ridiculo da tortura & a purga- 
580 da ~nfbmia, lsto 6 ,  um homem julgado infa- 
ma pelas le~s deve confirmar seu depoirnento 
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com o deslocamento de seus ossos. Este abuso 
n6o deveria ser toleroclo no s&culo dezoito. 
Rcredita-se que a dor, que & uma sensa@o, 
purgue a inftimia, que & mera rela~do moral. 
Seria @la talvez um crisol? E a inftimia seria tal- 
vez um corpo misto impuro? Todavia, a inftimia 
& urn sentimento n60 sujeito nem 6s leis, nem 
6 razdo, mas 6 opinido comum. R tortura em si 
causa uma re01 ~nftimia a quem b sua vit~ma. 
Com este mbtodo, portanto, se retirar6 a inftimia 
provocando a inf6mia. 

Ndo 6 dificil remontar 6 origem desta lei 
ridicula, porque os proprios absurdos, que sdo 
adotados por uma na@o inteira, sempre t&m 
alguma relaq5o a outras idelas comuns e res- 
peitadas pela propria nqdo. Este uso parece 
tomado das idbias relig~osas e espirituais, que 
t&m tanta ~nflu&nc~a sobre os pensamentos dos 
homens, sobre as na@es e sobre os s8culos. 
Um dogma ~nfalivel nos assegura que as man- 

chas contraidas pela fraqueza humana, e que 
n60 mereceram a ira eterna do Grande Ser, 
devem ser purgadas por um fogo incompreen- 
sivel; ora, a ~nftimia & uma mclncha civrl; e como 
a dor e o fog0 retiram as manchas espirituais 
e incorporeas, por que os espasmos da tortura 
ndo retirarBo a mancha civil, que & a inftimia? 
Eu creio que a confissdo do r&u, que em alguns 
tr~bunais exlge-se como essenc~al par0 a conde- 
na~do, tenha uma origem ndo d~ferente: porque 
no misterioso tribunal de penit6ncia a conf~ssdo 
dos pecados & parte sssencial do sacramento. 
Cis como os homens abusam dos lumes mais 
seguros do Revelaq30; e como estes sdo os 
un~cos que subsistem nos tempos de ignortinc~a, 
assim a ales recorre o docil humanidade em 
todas as ocasibes, e deles faz as mais absurdos 
e distantes aplica@es. 

C. Beccaria, 
Dos del~tos e dos penos. 



IMMANUEL KANT 

I A reviravolta "critica" 
do pensamento ocidental 

"A metafisica, da qua1 tenho o destino de estar 
enamorado.. . [. . .I". 

"Tive de suprimir o saber para dar lugar a fe". 

"Sapere aude! Tem a coragem de servir-te de tua 
in teligGncia. " 

"Duas coisas enchem o espirito de admira@o e 
de revergncia sempre novas e crescentes, quanto 
mais freqiiente e longamente o pensamento nelas 
se detem: o ceu estrelado acima de mim e a lei 
moral dentro de mim". 

lmrnanuel Kant 



Capitulo decimo sktimo 

Kant 
e a fundagiio da filosofia transcendental 



Carif~lo dkcimo skfimo 

a obra e os desenvolviwentos 
do pensawento de Kant 

lmmanuel Kant nasceu em 1724 em Konigsberg, cidade da Prussia Oriental, 
de modesta familia de artesaos. Depois de frequentar o severo Collegium Fride- 
ricianum, de inspiracao pietista, em 1740 inscreveu-se na Universidade da cidade 
natal, onde freqijentou cursos de ci@ncia e de filosofia, terminando o ciclo de 
estudos em 1747. De 1747 a 1754 foi preceptor. Em 1755 obteve a livre docencia 
e entrou na Universidade de Konigsberg, onde permaneceu ate 
1770, quando se tornou professor ordinario com a disserta@o De T r a w  
mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Entre 1770 biograficos 
e 1781 da-se o momento decisivo da forma@o de seu sistema: em ' 5  
1781 saiu a primeira edi@o da Critica da razao pura (a segunda 
em 1787), que foi seguida pela Critica da razao pratica (1788) e pela Critica do 
juizo (1790). Em 1794 foi intimado a nao insistir sobre ideias por ele expressas 
em materia de religiao na obra A religiao nos limites da simples razao; Kant nao 
retratou suas ideias, mas calou-se. No entanto, enquanto viam a luz outras obras 
importantes como Para a paz perpetua (1 795) e A metafisica dos costumes (1797), 
seu criticismo transcendental era transformado radicalmente em sentido idealista- 
espiritualista por Fichte; depois de certa oposi@o, Kant se fechou em hermetic0 
sil@ncio. Nos ultimos anos tornou-se quase cego, perdeu a memoria e a lucidez. 
Morreu em 1804. 

A "grande luz" que Kant disse ter apreendido em 1769, e que consistia no 
nucleo de sua futura "revolu@o copernicana", encontra uma primeira e prematura 
express30 na Dissertacao de 1770, a qua1 se apresentava como uma "proped@uti- 
ca" da metafisica, entendida como conhecimento dos principios 
do intelecto puro. A verdadeira novidade do texto se referia ao OcOnhecim*nto 

conhecimento sensivel, definido como intuigao, e a concepqLo de 
espaso e de tempo, entendidos nem como realidades ontologicas carno intuicso nem como rela~6es entre as coisas, e sim como modos com os - 
quais o sujeito capta sensivelmente as coisas. 

1 f\ vida torio sob a soberania russa), em 1724, de 
modesta familia de artesiios, provavelmente 
de origem escocesa. Seu pai, JoZo Jorge, era 

Immanuel Kant nasceu em Konigsberg, seleiro, e a miie, Regina Reuter, era dona de 
cidade da Prussia Oriental (hoje a cidade se casa. Muito numerosa, sua familia foi dura- 
chama Kaliningrado e pertence a um terri- mente provada: nada menos que seis filhos 
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Immanuel Kant ( 3  724-1 804) 
foi o pensador mais ilustre da era moderna: 
operou na filosofia urna revolu@io 
que ele prcjprio assimilou, 
por causa de sua radicalidade, 
a realizada por Cope'rnico na astronomia. 

morreram em tenra idade. Em uma carta, 
com sentimentos de notivel gratidiio, Kant 
recorda os pais como modelos de honesti- 
dade e probidade e reconhece ter recebido 
deles excelente educaqiio. 

Mas t sobretudo a miie que predomi- 
na na lembranqa de Kant (quase corno, no 
caso de santo Agostinho, a m5e M6nica). 
Regina Reuter lanqou no espirito do filho 
"as sementes do bem" e as fez crescer; altm 
disso, nos passeios pelo campo, fez nascer 
nele profundo sentimento pela beleza da na- 
tureza (destinado a ter grande importiincia 
na formaqiio de uma parte do futuro sistema 
filos6fic0); por fim, estimulou de virios mo- 
dos seu amor pelo conhecimento. 

A marca da miie, portm, fez-se sen- 
tir principalmente na educaqiio religiosa. 
Regina Reuter niio apenas criou o filho no 
rigorism0 pr6prio do pietism0 (uma cor- 
rente radical do protestantismo), mas quis 
tambtm que sua formaqiio escolar fosse 

marcada nesse sentido: por isso, matriculou 
Immanuel no Collegium Fridericianum, diri- 
gido pelo pastor pietista F. A. Schultz, onde 
vigorava grande severidade, tanto nos con- 
teudos como nos mitodos. Embora alguns 
aspectos da educaqiio pietista fossem mais 
tarde contestados por Kant, permaneceram 
indel6veis nele algumas instiincias de fundo 
dessa seita, bem visiveis sobretudo em seus 
escritos morais. 

Kant aprendeu muito bem o latim e ma1 
o grego. N5o leu os grandes clissicos da lite- 
ratura e da filosofia gregas, o que, como ve- 
remos, repercutiria em sua propria filosofia. 

Em 1740 matriculou-se na universida- 
de de sua cidade natal, onde freqiientou os 
cursos de citncia e filosofia, terminando seus 
estudos em 1747. 

0 periodo que vai de 1747 e 1754 foi 
muito duro. Kant teve de trabalhar como 
preceptor para sobreviver, uma profissiio 
para a qua1 n5o se inclinava muito. Seus 
biografos destacam que esse deve ter sido um 
verdadeiro periodo de miskria, dado que os 
funerais de seus genitores foram realizados 
a custa do erario publico. Mas, apesar des- 
sas condiq6es desfavoriiveis, Kant estudou 
muito nesse ~eriodo. atualizando-se e lendo 
tudo o que entiio se escrevia, sobretudo nos 
campos que mais o interessavam, como as 
citncias e a filosofia. 

Em 1755, conseguiu o doutorado e 
a doctncia universitiria, ingressando na 
universidade de Konigsberg na qualidade 
de livre-docente. Naquela ipoca, o livre- 
docente era pago proporcionalmente ao 
numero de horas de ensino e ao numero 
de alunos que seguiam seus cursos: 6 com- 
preensivel, entao, que a tarefa de Kant niio 
fosse nada facil. Ensinou na universidade 
como livre-docente at6 1770. ano em aue 
venceu o concurso para professor efetivo, 
com a dissertaq5o De mundi sensibilis atque 
intelligibilis forma et principiis. Em 1758, 
j6 se havia apresentado em um concurso. 
Mas perdeu, pois foi preferido outro, des- 
tinado a permanecer como total nulidade. 
Recordamos o fato so para mostrar um dos 
tracos salientes do carater moral de Kant. 
Ele tinha verdadeira avers20 por qualquer 
forma de carreirismo, era estranho a todas 
as manobras acadimicas e alheio a qualquer 
forma de adulaqiio em relaqiio a protetores 
poderosos. E pagou inteiramente o preqo de 
confiar sua carreira exclusivamente a suas 
proprias forqas, com extrema dignidade, 
desprendimento e determinaqiio. 
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0 que interessava a Kant eram o saber 
e a pesquisa, niio a carreira, nem a fama 
ou as riquezas, como o demonstram ainda 
outros acontecimentos interessantes. Em 
1778, na qualidade de ministro, o bariio 
von Zedlitz Ihe ofereceu uma catedra em 
Halles, onde o estipendio era o triplo e os 
estudantes muito mais numerosos do que 
em Konigsberg. Mas ele recusou, niio de- 
sistindo de sua recusa nem mesmo quando 
o ministro, para convenct-lo, ofereceu-lhe 
tambkm outro cargo. 

0 ~ e r i o d o  entre 1770 e 1781 constituiu 
o momento decisivo da formas50 do sistema 
kantiano. De sua longa meditaqiio, nasceu 
a primeira Critica (Critica da razdo pura, 
1781), a qua1 se seguiram as outras grandes 
obras que contim o pensamento maduro 
do nosso filosofo, particularmente as duas 
outras Criticas: a Critica da razdo pratica, 
em 1788, e a Critica do juizo, em 1790. 

0 s  ultimos anos da vida do filosofo 
foram perturbados sobretudo por dois acon- 
tecimentos. Em 1794, Kant foi intimado a 
niio insistir nas idiias por ele expressas sobre 
a religiiio na obra A religido nos limites da 
pura razzo. Morto o rei Frederico I1 (1786), 
filoiluminista, havia assumido Frederico 
Guilherme I1 que, despedindo von Zedlitz 
(grande apreciador de Kant), entrincheirou- 
se em posiq6es reacionarias. Kant obedeceu. 
Niio se retratou de suas idiias, mas calou-se, 
sustentando ser esse seu dever de sudito e ar- 
gumentando que, se C verdade que a mentira 

Nu ilustra~iro, o Collegium Fredericianum 
de Kijuigsherg, onde estudou o iovem Kunt, 
cnz urna Kruvura ria epoca. 

nunca deve ser dita, niio i menos verdadeiro 
que a verdade nem sempre deve ser aberta- 
mente proclamada. Trata-se de um episodio 
que niio agrada a muitos de seus biografos, 
mas que i coerente com a personagem. 

0 outro acontecimento tem dimensso 
historica mais acentuada. 0 criticismo 
transcendental vinha sendo interpretado e 
desenvolvido no sentido de um idealism0 
espiritualista, especialmente por obra de 
Fichte, que Kant havia ajudado muito no 
inicio da carreira. Esse desdobramento, que 
envolveria o criticismo e o transformaria 
radicalmente, era fatal: o Iluminismo ja 
se havia esgotado, nascia um novo clima 
cultural e, nesse clima, como veremos, o 
criticismo transcendental devia necessaria- 
mente se desenvolver em sentido idealista. 
Kant lutou durante certo tempo, mas depois, 
compreendendo provavelmente que aquela 
interpretasso de seu pensamento era inexo- 
ravel, fechou-se em hermCtico silcncio. 

0 s  anos da velhice foram os piores para 
Kant, atingido pelo maior ma1 que pode 
ocorrer a um homem de estudos: tornou-se 
quase cego, perdeu a memoria e a lucidez in- 
telectual. E extinguiu-se em 1804, reduzido 
quase que a uma vida vegetativa. 

0 riquissimo anedotario que floresceu 
sobre ele o mostra em seus traqos mais 
caracteristicos: nunca se afastou das proxi- 
midades de Konigsberg, era prussianamente 
metodico, muito escrupuloso e extrema- 
mente apegado aos habitos; mantinha o 
despertar matinal sempre a mesma hora ( i s  
cinco!) e sempre 2 mesma hora, com regu- 
laridade cronomktrica, o passeio da tarde; 
era sempre pontualissimo as aulas e sempre 
fie1 a seus deveres. 

Em uma carta famosa, Herder o des- 
creve muito hem: testa larga, como que 
construida de proposito para pensar; sempre 
sereno, arguto e erudito; aberto a todas as 
instincias da cultura contemporhea, Kant 
sabia valorizar tudo e tudo canalizava "para 
um conhecimento sem preconceitos da natu- 
reza e para o valor moral dos homens". 

Esta ultima afirmaqiio C a que melhor 
resume Kant que, falando de si mesmo, nos 
diz a mesma coisa com palavras um pouco 
diferentes, na conclusiio de sua Critica da 
razz0 pura: "Duas coisas enchem o espi- 
rito de admiraqiio e de reverincia sempre 
nova e crescente, quanto mais freqiiente e 
longamente o pensamento nelas se detim: 
o cCu estrelado acima de mim e a lei moral 
dentro de mim". 



E essa afirmaqiio, "o cCu estrelado aci- 
ma de mim e a lei moral dentro de mim", 
foi inscrita inclusive em seu tumulo. Com 
efeito, ela constitui a marca mais authtica 
tanto do homem como do filosofo Immanuel 
Kant, como veremos. 

0 s  escritos de K a n t  

A riquissima produqiio de Kant divi- 
de-se em dois grandes grupos de escritos: 
os "prC-criticos" e (como j i  acenamos) os 
chamados "criticos", ou seja, aqueles em 
que Kant exp6e sua filosofia "critica", ja 
perfeitamente delineada e madura. 

A sQie dos escritos prC-criticos termi- 
na com a Disserta~iio de 1770, que marca 
a aquisiqiio parcial daquele ponto de vista 
que, aprofundado nos anos seguintes, le- 
var4 em 1781 a formulaqiio perfeita do 
criticismo transcendental, que se desdobra 
depois em todos os seus aspectos nas obras 
posteriores. 

Eis a relaqiio dos escritos principais, 
precedidos do ano de publicaqiio: 

1746: Pensamentos sobre a verdadeira 
avalia@o das for~as  vivas 

1755: Historia natural universal e teoria do 
ciu 

1755: De igne (dissertaqiio de doutorado) 
1755: Principiorum primorum cognitionis 

metaphysicae nova delucidatio (tese 
de dochcia universitiria) 

1756: 0 s  terremotos 
1756: Teoria dos ventos 
1756: Monadologia fisica 
1757: Projetos de u m  coligio de geografia 

fisica 
1759: Sobre o otimismo 
1762: A falsa sutileza das quatro figuras 

silogisticas 
1763: 0 zinico argument0 possivel para 

demonstrar a exist8ncia de Deus 
1763: Ensaio para introduzir e m  metafisica 

o conceit0 de grandezas negativas 
1764: Observa~6es sobre o sentimento do  

belo e do  sublime 
1764: Pesquisa sobre a evidincia dos princi- 

pios da teologia natural e da moral 
1665: Informe sobre a orienta@o das l i~oes  

para o semestre de inverno 1765- 
1766 

1766: Sonhos de u m  visionario esclarecidos 
com os sonhos da metafisica 

1770: De mundi sensibilis atque intelligibi- 
lis forma et principiis (com esta obra, 
Kant tornou-se professor efetivo). 

178 1 : Critica da raziio pura 
1783: ProlegBmenos a toda metafisica fu- 

tura gue queira se apresentar como 
ciBncia 

1784: Iddias de uma histdria universal do  
ponto de vista cosmopolita 

1784: Resposta a pergunta: 0 que e' o Ilu- 
minismo? 

1785: Fundamenta@o da metafisica dos 
costumes 

1786: Principios metafisicos da ciincia da 
natureza 

1788: Critica da raziio pratica 
1790: Critica do  juizo 
1793: A religiiio nos limites da pura raziio 
1795: Pela paz perpdtua 
1797: A metafisica dos costumes 
1798: 0 conflito das faculdades 
1802: Geografia fisica 
1 803: A pedagogia 

, v 3? A "svande luz" de  1769 
e a ggnese 
do criticismo kant iano 

Muitos dos escritos ~rt-criticos siio em 
grande medida interessantes, mas apenas 
para compreender a fase de "incubaqiio" 
da gande intuigiio que levou fundaqiio 
da filosofia "critica", com suas grandes e 
originais descobertas teoricas. 

Como tais, eles interessam pela recons- 
truqiio da evoluqiio de seu pensamento, mais 
que em si e por si. Se Kant tivesse parado 
nos escritos da dCcada de 1760, ou mesmo 
na Dissertaciio de 1770. a historia da filo- 
sofia n5o poderia se ocupar dele a niio ser 
marginalmente. Com efeito, nos escritos 
prk-criticos substancialmente oscila entre o 
empirismo e o racionalismo e niio individua 
uma nova linha a seeuir. " 

Entre os muitos sinais indicativos. no 
iimbito das conspicuas oscilaq6es que se 
encontram nesses escritos, recordaremos urn 
bastante significativo, e at6 quase emblema- 
tico. Justamente nos Sonhos de um visiona- 
rio, que C o escrito mais antimetafisico, Kant 
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faz esta afirmagio, que langa muitissima 
luz sobre seu pensamento e sobre seu longo 
itinerario espiritual: "A metafisica, da qual 
tenho o destino de estar enamorado [ . . . I v .  
Mas este foi um destino no qual o enamo- 
rado n io  alcangou o objeto de seu amor, 
ou o alcangou segundo urna perspectiva 
completamente nova e de mod0 totalmente 
original e imprevisivel, como veremos. 

E a esta perspectiva radicalmente nova 
abriu o caminho urna "grande luz", que Kant 
disse ter tido em 1769. Trata-se da "luz" que 
devia leva-lo aquela que ele chamara de sua 
"revolugiio copernicana", que lhe permitir6 
a superaq50 tanto do racionalismo como do 
empirismo, e tambCm do dogmatismo e do 
ceticismo, e abrira urna nova era do filoso- 
far. Todavia, esta revolugiio implicava um 
repensar radical de todos os problemas at6 
esse momento por ele pesquisados. 

Em 1770 tornou-se vacante a citedra de 
16gica e de metafisica, e assim Kant escreveu 
sua dissertaqiio De mundi sensibilis atque 
intelligibilis forma et principiis, como titulo 
para apresentar-se ao concurso, enquanto a 
"grande luz" iluminara apenas uma parte 
dos problemas. Nasce, assim, urna obra a 
meio caminho entre velho e novo, mas inte- 
ressantissima, porque constitui urna espicie 
de " balancete intermediario". 

A Disserta@o se apresenta como urna 
"proped2utica" da metafisica, entendi- 
da como conhecimento dos principios do 
intelecto puro. Kant quer, portanto, em 
primeiro lugar estabelecer a diferenga que 
existe entre: 

1) conhecimento sensivel; 
2) conhecimento inteligivel. 
1) 0 primeiro C constituido pela "re- 

ceptividade" do sujeito, o qual sofre certa 
afecq5o pela presenga do objeto. Como tal, 
o conhecimento sensivel me representa as 
coisas utz apparent e n2o sicut sunt, ou seja, 
as coisas como aparecem ao sujeito e niio 
como s5o "em si", e por isso me apresenta 
fendmenos, que quer dizer justamente (do 

grego phainesthai) as coisas como se mani- 
festam ou aparecem (tese que Kant n5o sente 
necessidade de demonstrar porque consti- 
tuia um lugar comum em seu tempo). 

2) 0 conhecimento intelectivo C, ao 
contririo, a faculdade de representar os 
aspectos das coisas que, por sua propria 
natureza, niio siio captados com os sentidos. 
As coisas como s5o captadas pel0 intelecto 
siio noumeni (do grego noein, que quer dizer 
"pensar") e me reapresentam as coisas sicut 
sunt (corno siio). Conceitos do intelecto 
s50, por exemplo, os de "possibilidade", 
"necessidade", e semelhantes, que, obvia- 
mente, niio derivam dos sentidos. Sobre tais 
conceitos se fundamenta a metafisica. 

Deixando a quest20 do conhecimento 
intelectivo, sobre a qual Kant se apresenta 
um pouco incerto e oscilante, evidentemente 
pel0 motivo que n5o teve tempo de estender 
tambCm a ela a "grande luz", vejamos a 
novidade expressa a prop6sito do conheci- 
mento sensivel. Este C intui~iio, enquanto C 
conhecimento imediato. Mas todo conhe- 
cimento sensivel ocorre no "espago" e no 
"tempo", pois n5o C possivel haver alguma 
representag50 sensivel, a niio ser espacial- 
mente e temporalmente determinada. 0 que 
siio, ent50, "espago" e "tempo"? N5o 60, 
como se afirma, propriedades das coisas, ou 
seja, realidades ontol6gicas (o newtoniano 
Clarke os havia considerado at6 mesmo 
atributos divinos), e nem sequer simples 
relagees entre os corpos (corno queria 
Leibniz): eles siio as formas da sensibili- 
dude, ou seja, as condigees estruturais da 
sensibilidade. Espago e tempo desse mod0 
se configuram niio como modos de ser das 
coisas, e sim como modos com os quais o 
sujeito capta sensivelmente as coisas. Niio 
C o sujeito que se adequa ao objeto ao co- 
nhecG-lo, mas vice-versa, o objeto 6 que se 
adequa ao sujeito. Esta C a "grande luz", ou 
seja, a grande intuigso de Kant, que agora 
devemos ver em seu pleno desabrochar na 
Critica da raziio pura. 
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II. " C v i t i c a  LLL .......... : ...._.. : ..: 

da v a z h o  P ~ v a "  

Para Kant, a natureza do conhecimento cientifico, isto e, do verdadeiro 
conhecimento, consiste em ser uma "sintese a priori". 0 conhecimento cientifico, 
com efeito, consta essencialmente de juizos universais e necessaries ("a priori"), 

os quais alem disso incrementam continuamente o conhecer 
0 problems (mediante a "sintese" entre conceitos heterogeneos); sao 
critico; sinteticos a prior; muitos juizos da matematica e da fisica (por 
a sintese exemplo: "5 + 7 = 12"; "a linha mais curta entre dois pontos e a 
a priori seu linha reta"; "em todas as transformaqdes do mundo corporeo, a 

quantidade da materia permanece constante" etc.). Alem da arit- 
--§ 1 metica, da geometria e da fisica, tambem a metafisica pretende 

operar com juizos sinteticos a priori; trata-se porem de ver se com 
fundamento ou na'o. preciso portanto ver antes de tudo qua1 e o fundamento 
da sintese a priori. 

Ate Kant tentou-se explicar o conhecimento supondo que fosse o sujeito 
que devia girar ao redor do objeto; mas desse mod0 muitas coisas permaneciam 
nao explicadas, e Kant sup& ent io  que fosse o objeto que devia girar ao redor 

do sujeito, assim como Copernico tinha suposto que fosse a terra 
A w r e v o / u ~ ~ o  que girava em torno do sol, e n%o vice-versa; em poucas palavras, 
copernicanan das coisas n i o  conhecemos a priori a na'o ser o que nos mesmos 
de Kant nelas colocamos, e portanto o fundamento dos juizos sinteti- 
e o conceit0 de cos a priori e o proprio sujeito com as leis de sua sensibilidade 
"tran~endental" e de seu intelecto. Neste sentido devemos entender o termo 
-3.2 "transcendental", que se refere as estruturas a prior; da sensi- 

bilidade e do intelecto humanos, estruturas que representam as 
condiqdes sem as quais nao e possivel nenhuma experihcia de nenhum objeto: 
o transcendental e portanto a condiqa'o da cognoscibilidade (da intuibilidade e 
da pensabilidade) dos objetos, e aquilo que o sujeito p6e nas coisas no proprio 
ato de conhece-las. 

Nosso conhecimento divide-se em "dois troncos" diferentes por natureza: 
conhecimento sensivel e conhecimento intelectivo. Mediante o sentido os objetos 
nos sao "dados", enquanto mediante o intelecto eles s io "pensados". A doutrina 
do sentido e da sensibilidade e chamada por Kant de "estetica" (do grego aisthe- 

sis, "sensaqao"): a estetica transcendental e, portanto, a doutrina 
A estetica que estuda as estruturas da sensibilidade, o mod0 com o qua1 o 
transcendenta, homem forma seu conhecimento sensivel. 
estuda 0 elemento peculiar do conhecimento sensivel e a intuiqa'o, 
a estrutura que verte sobre o fendmeno (de phainomenon, "apariqio"), isto 
dasensibilidade. e, a coisa n%o como e em si mesma, mas como "aparece" a nos. 
AS formas 0 conhecimento sensivel no qua1 estao concretamente 
espaPetemp0 presentes as sensaqdes e a intuiqa'o empirica; a "forma" da sen- 
+ § 3  sibilidade, considerada prescindindo da materia (das sensaqdes 

concretas) e, ao contrario, a intuiqa'o pura. 
Ora, as "intuiqdes puras" ou "formas" da sensibilidade s io apenas duas: o 

espaqo, forma do sentido externo; e o tempo, forma do sentido interno. Espaqo 
e tempo t@m portanto realidade empirica, porque nenhum objeto pode ser dado 
aos sentidos sem subjazer a eles, e t@m idealidade transcendental, porque na'o 
inerem as coisas como sua propriedade, mas sao apenas formas da nossa intuiqao 
sensivel. 
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A segunda fonte do conhecimento humano e o intelecto, cujos elementos 
peculiares n l o  s lo  as intuigbes (o intelecto humano para Kant n l o  "intui"), mas 
os conceitos. 

A ci6ncia do intelecto em geral e a Iogica: a Iogica transcendental estuda, 
portanto, a origem dos conceitos e se ocupa especificamente dos conceitos que 
se referem a priori aos objetos. 

Ora, a Iogica transcendental consiste de duas partes, a analitica e a diale- 
tica, e a analitica transcendental (de analysis, "dissolver alguma coisa em seus 
elementos") pesquisa especificamente os conceitos a priori e 
os principios do intelecto humano sem os quais nenhum objeto A analitica 
pode ser pensado. transcendental 

Apenas a sensibilidade e intuitiva, enquanto o intelecto e ' 9 4  
discursivo: por isso os conceitos do intelecto sao fungbes que 
unificam, ordenam, sintetizam o multiplice dado das intuiqdes puras (espaqo e 
tempo) em uma representagao comum: isto significa propriamente pensar, que 
e um julgar. 0 intelecto e, portanto, a faculdade de julgar, e os diversos modos 
com que ele unifica e sintetiza d o  os "conceitos puros" do intelecto, as categorias, 
as quais existem em numero de doze, porque correspondem as 
doze formas de juizos individuadas pela Iogica formal classics. AS formas 
Kant justifica o valor das categorias atraves da dedugao transcen- de juizo: 
dental, isto e, com a justificag30 da pretensao de sua validade as categorias 
cognoscitiva: dai resulta que as categorias s lo as condig6es de - 3 4  
possibilidade de pensar algo como objeto de experi6ncia. 

0 @xito final da "revoluqlo copernicana" de Kant e que o fundamento do 
objeto esta no sujeito: a unidade do objeto de experigncia e constituida, na rea- 
lidade, pela unidade sintetica do sujeito, que Kant chama de 
"apercep@o transcendental" ou "Eu penso". 0 Eu penso e a A apercepqao 
unidade originaria e suprema da autoconsciCncia comandada transcendental 
pelas doze categorias: e, portanto, o principio supremo de todo + 3  4 
o conhecimento humano. 

As intuigbes e os conceitos s lo heterog6neos entre si. Daqui surge o pro- 
blema de um terceiro termo que seja homogeneo a categoria e ao fendmeno, e 
que tome possivel a aplicaq50 da primeira ao segundo. 

Ora, Kant indica este intermediario com o nome de esque- 
ma transcendental e o individua no tempo, o qua1 e, com efeito, Oesquematism0 

homog@neo tanto aos fendmenos, n2o podendo haver nenhuma 
representaglo empirica a n l o  ser por meio dele, como as catego- ~ , " ,~~m inac io  
rias, enquanto ele e forma a priori da sensibilidade. 0 esquema a priori 
transcendental e, portanto, uma determinag20 a priorido tempo, do tempo 
e ha um esquema para cada categoria; estes esquemas s lo pro- , g 5 
duzidos pela imaginagao transcendental. 

As conclusbes da analitica transcendental se resumem dizendo que o co- 
nhecimento cientifico e, sim, universal e necessario por via das estruturas a priori 
contidas no sujeito que conhece, mas e conhecimento fenom6nico. 0 fen8men0, 
porem, e o dmbito restrito das coisas assim como elas nos apa- 
recem, enquanto ao redor dele ha o dmbito bem mais vasto das Diferenqa 
coisas como s lo  em si mesmas, um dmbito que escapa ao nosso entre 
conhecimento. Ao fendmeno, portanto, o intelecto humano fen&mno 

pode contrapor apenas algo que nao e objeto dos sentidos, mas n ~ j ~ e n o  
um objeto pensado apenas intelectivamente: este algo e um ser '5 
inteligivel, um numeno. 0 conceito de numeno e um "conceito 
problematico", no sentido de que ele n l o  contem nenhuma contradiqlo, e como 
tal nos o podemos pensar, porem n l o  efetivamente conhecer; mas e tambem um 
conceito necessario, a fim de que a intuigao sensivel nao seja estendida ate as coi- 
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sas em si mesmas: o conceito de numeno 6, portanto, apenas um conceito limite 
para circunscrever as pretensdes da sensibilidade, e por isso de uso puramente 
negativo. 

A segunda parte da Iogica transcendental e a dialetica transcendental, que 
constitui uma critica do intelecto em relagso a seu uso hiperfisico, com o fim de 
desvelar a aparencia de suas estruturais presungbes infundadas, isto e, a aparencia 
das involuntarias, naturais e inevitaveis ilusdes em que o intelecto cai quando tenta 
lanqar-se para alem da experiencia possivel. 

A dialetica transcendental estuda a razso e suas estruturas; 
A dialetica neste sentido especifico, a "raz%o" e para Kant o proprio intelecto 
transcendental na medida em que se langa para alem do horizonte da experi6ncia 
e a faculdade possivel, e e por isso chamada tambem de "faculdade do incon- 
da razdo dicionado", da metafisica; esta, todavia, destina-se a permanecer 
em sentido pura exig6ncia do absoluto, incapaz de atingir o proprio absoluto 
especifico por meio do conhecimento. 
- 9  7 Enquanto o intelecto e a faculdade de julgar, a "raz%on e, ao 

contrario, a faculdade de silogizar, isto e, de operar sobre puros 
conceitos e juizos, deduzindo mediatamente conclusdes particulares a partir de 
principios supremos e n%o condicionados. 

Ora, da tabua dos silogismos Kant deduz a tabua dos conceitos puros da 
razao, que ele chama "ldeias" em sentido tecnico; e, uma vez que existem tr@s 
tipos de silogismo (a. categorico; b. hipotetico; c. disjuntivo), conseqiientemente 
as ldeias s%o tr@s: 

a) ldeia psicologica (alma); 
b) Ideia cosmologica (mundo como unidade metafisica); 
c) Ideia teologica (Deus). 
Diferentemente das ldeias plat6nicas, que eram transcendentes em rela@o 

a razao, em Kant as Ideias se tornam os conceitos supremos da razao, no sentido 
de supremas "formas" ou exig6ncias estruturais da raz%o. 

A primeira das tr@s ldeias racionais (o primeiro "incondicio- 
A psico~ogia nadol') e a da alma. A psicologia racional visa a encontrar o prin- 
racional cipio incondicionado (transcendente), o sujeito absoluto, do qua1 
- 9  7 derivariam todos os fenamenos psiquicos; ao tentar isso, a raz%o 

cai necessariamente em "erros transcendentais", em paralogis- 
mos, isto el em silogismos cujo termo medio (o Eu penso) usa-se subrepticiamente 
em dois significados diferentes (primeiro como unidade sintetica da apercep@o, 
depois como unidade ontologica substancial). 

A segunda ideia racional (o segundo "incondicionado"), 
A ideia objeto da cosmologia rational, e a do mundo, entendido n%o 
do cosmo apenas como conjunto de fen6menos regulados por leis, mas 
- 9  7 como totalidade ontologica vista nas suas causas numenicas 

ultimas. As ilusdes transcendentais em que cai a razao a este 
respeito comandam uma serie de antinomias, em que "tese" e "antitese", ambas 
racionalmente defensaveis, todavia se anulam mutuamente. Ora, a antinomia da 
raz%o pura e supera.da demonstrando que ela e meramente dialetica: e o conflito 
de uma aparencia que deriva da aplicaq5o da Ideia da totalidade absoluta, que 
vale unicamente como condiqao das coisas em si, aos fen6menos que existem, ao 
contrario, apenas na representaqso e como regress0 sucessivo. 

A terceira ldeia racional e Deus: e a Ideia de um incondicio- 
A ideia nado supremo e condiqao de todas as coisas. Neste caso trata-se 
de Deus propriamente de um Ideal, porque Deus e modelo de todas as 
- 9  7 coisas. Todavia, este Ideal racional nos deixa na total ignorsncia 

a respeito da existencia de tal ser; daqui as "provas" da existen- 
cia de Deus, que a metafisica elaborou desde a antiguidade, e que para Kant s%o 
apenas tr@s: 
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1) a prova ontologica a priori (Anselmo, Descartes, Leibniz), a qua1 parte do 
conceito puro de Deus como perfei@o absoluta para deduzir sua existencia; 

2) a prova cosmologica que, ao contrario, parte da experiencia e infere Deus 
como causa; 

3) a prova fisico-teologica (ou fisico-teleologica), que remonta a Deus partindo 
da variedade e da finalidade do mundo. 

Em ultima analise, o segundo e o terceiro argumento se deixam remeter ao 
argumento ontologico, o qua1 cai no err0 (na ilusao transcendental) de trocar o 
predicado Iogico com o real: do conceito de Ente perfeitissimo, com efeito, n%o 
se pode extrair a existhcia real, porque a proposisao que afirma a existencia de 
urna coisa nao e analitica, mas sintetica. 

0 resultado de toda a Critica da raza"o pura, portanto, e que urna metafisica 
como ciencia e impossivel, porque a sintese a priori metafisica pressuporia um inte- 
lecto intuitivo, isto e, um intelecto diferente do intelecto humano. 
As ldeias na"o tern um uso constitutive de conhecimentos (corno o 0 emprego 
tern, ao contrario, as categorias); todavia, elas podem ser usadas "regulador" 
corretamente de mod0 regulador, isto e, como esquemas para da* ldeias 
ordenar a experiencia e para dar-lhe a maior unidade possivel, ' 5  
como regras para sistematizar os fen8menos de mod0 orgAnico. 
As ldeias na"o alargam, portanto, nosso conhecimento dos fendmenos, mas sim- 
plesmente unificam o conhecimento, regulando-o organicamente; e tal unidade 
e a unidade do sistema, que serve para promover e estimular o intelecto na busca 
ao infinito. Este e justamente o uso positivo da raz%o e das Ideias. 

Ao numeno, todavia, ha urna via de acesso: e a via da etica. A razao e as Ideias, 
com efeito, fornecem a passagem natural do dmbito teorico para o pratico. 

$\ s i n t e s e  a priori 

e seu fundarneh to  

Kant achava que podia concluir rapi- 
damente (logo depois da Disserta@o) urna 
obra na qual "a grande luz" recebida em 
1769 pudesse iluminar todos os problemas. 
No  entanto, essa obra exigiu nada menos 
que doze anos de meditaqiio: a Critica da 
raz2o pura so viu a luz em 1781. Em 1783, 
Kant publicava os ProlegBmenos a toda 
metafisica futura que queira se apresentar 
como cigncia, para esclarecer a Critica, que 
n5o havia sido compreendida, e, em 1787, 
publicaria a segunda'ediqao da Critica, com 
algumas explicita~6es importantes. 

Com efeito, nesse period0 de intenso 
trabalho, Kant conseguiu resolver os pro- 
blemas que o vinham preocupando, e que 
dependiam todos deste problema fundamen- 
tal: urna vez que a natureza do conhecimento 
cientifico (ou seja, a natureza do verdadeiro 
conhecimento) consiste em ser urna "sintese 
a priori", qual i a natureza da sintese a priori 
e qual i o fundamento que a torna possivel? 

Conseqiientemente, conseguindo-se 
estabelecer qual a natureza e o fundamento 
da "sintese a priori", poder-se-a resolver 
corn facilidade o problema de como e por 
que G o  possiveis as cicncias matematico- 
geomitricas e a cicncia fisica, e se podera, 
por fim, resolver o problema se i ou n50 
possivel urna "metafisica como cigncia", 
ou ent50, se isso n5o for possivel, por que a 
raz5o humana se sente t5o irresistivelmente 
atraida pelas quest6es metafisicas. 

Mas, como se trata de um ponto cha- 
ve, e como de sua compreens50 depende a 
cornpreens50 de toda a filosofia de Kant, i 
precis0 aprofundar convenientemente essa 
questiio. 

0 s  jhizos s o b r e  o s  q u a i s  

se f u n d a  o conheciwwnto humane 

0 conhecimento cientifico (ou seja, o 
verdadeiro conhecimento) consta funda- 
mentalmente de proposiq6es ou de juizos 
universais e necessarios e, ainda por cima, 
incrementa continuamente o conhecimento. 
Ent50, que tipos de juizos s5o os de que se 
vale a cicncia? 
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b t t  

Para responder a esse problema C pre- 
ciso examinar a teoria dos juizos, ver quais 
e quantos siio e, depois, estabelecer quais 
deles siio proprios da citncia. 

Um juizo consiste na conexiio de dois 
conceitos, dos quais um (A) cumpre a funqiio 
de sujeito e o outro (B) cumpre a funqiio de 
predicado. 

1) 0 conceito que funciona como pre- 
dicado (B) pode estar contido no conceito 
que funciona como sujeito (A) e, portanto, 
pode ser extraido por pura anilise do su- 
jeito. Entso, o juizo C "analitico", como 
quando, por exemplo, digo que "todo corpo 
e extenso ". 0 conceito de "extensiio", corn 
efeito, e s inh imo de "corporeidade" e, as- 
sim, quando digo "todo corpo C extenso" 
nada mais faqo do que explicar e explicitar 
aquilo que se entende por "corpo". 

2) Mas o conceito que funciona como 
predicado (B) tambCm pode nZo se encon- 
trar implicito no conceito que funciona 
como sujeito (A) e, no entanto, confluir para 
ele. Entiio, o juizo C "sintitico", porque o 
predicado (B) acrescenta ao sujeito (A) algo 
que niio 6 extraivel dele por mera anilise. 
Por exemplo, quando digo "todo corpo 
6 pesado" pronuncio um juizo sintitico, 
porque o conceito de "pesado" niio pode 
ser extraido por pura anilise do conceito 
de "corpo", tanto que, desde Aristoteles, 
por muito tempo considerou-se que alguns 
corpos (terra e agua) fossem pesados por sua 
propria natureza e outros corpos (ar e fogo), 
por sua natureza, ao contririo, fossem leves. 

0 juizo analitico C um juizo que for- 
mulamos a priori, sem necessidade de recorrer 

experihcia, dado que, corn ele, expressa- 
mos de mod0 diferente o mesmo conceito 
que expressamos no sujeito. Conseqiien- 
temente, ele C universal e necessario, mas 
niio amplificador do conhecer. Portanto, a 
cihcia se vale amplamente desses juizos para 
esclarecer e explicar muitas coisas, mas niio 
se baseia neles quando amplia seu proprio 
conhecimento. 0 juizo tipico da cihcia, por- 
tanto, nZo pode ser o juizo analitico a priori. 

6 juizo si~tbt ico a posteriori 

0 juizo sinte'tico, ao contrario, amplia 
sempre o meu conhecimento, a medida que 
me diz sempre algo de novo do sujeito, que 
niio estava contido implicitamente nele. 
Ora, os juizos sinttticos mais comuns sao 
aqueles que formulamos baseando-nos na 
experitncia, ou seja, os juizos experimentais. 

0 s  juizos experimentais, portanto, siio 
todos sinte'ticos e, como tais, "ampliadores 
do  conhecer". Entretanto, a ciincia nZo 
pode se basear neles porque, precisamente 
por dependerem da experitncia, siio todos 
a posteriori e, como tais, niio podem ser 
uniuersais e necessarios. Dos juizos de ex- 
periincia podemos, quando muito, extrair 
algumas generalizaqoes, mas nunca a uni- 
uersalidade e a necessidade. 

6 juizo s i~tkt ico n priori 

Portanto, esta claro que a cigncia se 
baseia em um terceiro tip0 de juizos, ou seja, 
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no tip0 de juizo que, a um so tempo, une 
a aprioridade, ou seja, a universalidade e a 
necessidade, corn a fecundidade, e portanto 
a "sinteticidade". 0 s  juizos constitutivos da 
ciencia siio juizos "sintiticos a priori". Kant 
esta certissimo de que assim 6. 

Todas as operaqoes aritmiticas, por 
exemplo, siio "sintese a priori". 0 juizo 5 
+ 7 = 12 n i o  C analitico, mas sintitico: com 
efeito, nos recorremos aos dedos das miios 
quando contamos (deve-se pensar tambCm 
nas operaqoes que realizamos corn o abaco), 
ou seja, intuigiio, graqas a qual nos vemos 
nascer (sinteticamente) o novo numero cor- 
respondente a soma. 

0 mesmo vale para os juizos da geome- 
tria. Escreve Kant: "A proposiqio de que a 
linha reta i a mais breve entre dois pontos i 
uma proposiqio sintitica, porque o conceito 
de reta niio contim determinaqoes de quan- 
tidade, mas so de qualidade." 0 conceito de 
linha "mais breve" (qualidade), portanto, i 
totalmente acrescentado, niio podendo ser 
extraido por nenhuma anilise do conceito 
de "linha reta". Entretanto, aqui deve-se 
recorrer a ajuda da intuiqiio, somente me- 
diante a qual i possivel a sintese. 

Analogamente, o juizo da fisica se- 
gundo o qua1 "em todas as mudanqas do 
mundo corporeo a quantidade da matiria 
permanece invariada" C um juizo sintCtico a 
priori, porque, como diz Kant, "no conceito 
de matiria eu niio penso a permancncia, 
mas somente a sua presenqa no espaqo, 
no sentido de que o preenche. Por isso, eu 
ultrapasso realmente o conceito de matiria 
para acrescentar-lhe a priori algo que eu 
niio pensava naquele conceito. Portanto, a 
proposiqiio niio i analitica, mas sintitica e, 
no entanto, pensada a priori". E o mesmo 
vale para todas as proposiqoes fundamentais 
da fisica. 

Tambim a metafisica, pel0 menos em 
suas pretensoes, opera com juizos sintCticos 
a priori; trata-se, porim, de ver se com fun- 
damento ou entiio sem fundamento. 

8 fundamento dos juizos 

analiticos e sintbticos a posteriori 

r o problrmn 40s juizns sint6ticos a priori 

Chegamos assim ao ponto mais impor- 
tante: uma vez estabelecido que o saber 
cientifico i constituido por juizos sintCticos 
a priori, se descobrirmos qual 6 o fundamento 
da sintese a priori, poderemos resolver todos 
os problemas relativos ao conhecimento hu- 

mano, a sua estatura, aos seus imbitos legi- 
timos. aos seus limites e ao  seu horizonte. 

Em suma, poderemos estabelecer emgeral 
o valor e os limites do conhecimento humano. 

E i precisamente isso que Kant se pro- 
poe a fazer com sua Critica. 

Mas Drocuremos formular melhor a aues- 
tiio. relacionando-a tambCm com o ~roblema 
do fundamento das outras formasLde juizo. 

1) 0 fundamento dos juizos analiticos a 
priori i logo estabelecido: tratando-se de jui- 
zos nos quais o sujeito e o predicado se equi- 
valem, entiio, quando os formulamos, nos 
nos baseamos no principio de identidade e de 
niio-contradiciio. Se, por exemplo, eu disses- 
se que o corpo niio C extenso, estaria me con- 
tradizendo, como se dissesse que o corpo niio 
i corpo (dado que corporeidade = extensiio). 

2) 0 fundamento dos juizos sinteticos 
a posteriori, visto que siio juizos experimen- 
tais, 6 ao invis a experigncia, por definiqiio. 

3) 0 s  juizos sintiticos a priori niio se 
baseiam no principio de identidade (nem 
no correlato principio de niio-contradiqiio), 
porque aquilo que eles conectam n i o  e um 
predicado igual (correspondente) ao sujeito, 
mas diferente; tambCm niio se baseiam na 
experiencia, porque s io  a priori, ao passo 
que tudo aquilo que deriva da experiencia 
C a posteriori e, alkm disso, s5o universais 
e necessaries, ao passo que tudo aquilo que 
deriva da experiencia, como dissemos, nun- 
ca i universal nem necessario. 

Eis, entiio, o problema de Kant: "0 que 
C aqui a incognita X, na qual se apoia o inte- 
lecto auando crc encontrar fora do conceito 
A urn predicado B, estranho a ele e que, ape- 
sar disso, acredita estar conjugado a ele?" 

A descoberta dessa incognita X constitui 
o sumo do criticismo, vale dizer, aquilo a que 
Kant foi levado pela "grande luz" de 1769. 

Examinemos, portanto, como i que Kant 
chegou a soluqao dessa incognita. PA 

2 A " r e v o l ~ ~ ~ o  copernicana" 
realizada por Kant 

0 tip0 de revolmciio 

que prrmitiu o nascimento 

clas cisncias r S ~ M  fundamento 

Como ciencia que determina a prio- 
ri (e n i o  empiricamente) seu sujeito, a 
matematica ja se constituiu tal ha muito 
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tempo, "com o maravilhoso povo dos 
gregos", por obra de um unico homem. Ini- 
cialmente. realca Kant. a matemitica teve 
de ~ roceder  Dor meio de tentativas incertas 
(especialmente entre os egipcios), mas de- 
pois, em certo momento, realizou-se urna 
transformaqiio definitiva, que deve "ser 
atribuida a urna revolu@io, desencadeada 
~ e l a  feliz idCia de um so-homem. com urna 
pesquisa tal que, depois dela, o caminho 
a seguir niio poderia mais ser perdido, e a 
estrada segura da ciincia ja estava aberta e 
tragada para todos os tempos e por trajeto 
infinito [...I ". 

A geometria nasceu quando Tales (ou 
algutm em seu lugar) compreendeu que ela 
era urna criaciio da mente humana e aue 
niio dependiide nada mais alCm da meke  
humana. 

Kant observa ainda que, muito tempo 
depois, o mesmo aconteceu com a fisica, 
que surgiu como c i h c i a  gragas a urna 
"revolugiio" realizada no mod0 de pensar 
anterior. 

Essa revoluc5o deu-se mediante um 
deslocamento do baricentro da pesquisa 
fisica dos objetos para a raziio humana e 
com a descoberta de que a raziio encontra 
na natureza aquilo mesmo que nela coloca: 
"A razso deve (sem fantasiar em torno dela) 
procurar na natureza, em conformidade 
corn aquilo que ela propria nela coloca, 
aquilo que deve apreender dela, e da qual 
nada poderia saber por si mesma. Assim, 
pela primeira vez, a fisica pSde ser posta 
no caminho seguro da ciEncia, do qual, ha 
muitos siculos, ela nada mais era do que 
urna simples apalpadela" . 

Na metafisica, porCm, registra-se um 
continuo caminhar tateando e urna grande 
confusiio. Em outras palavras, a metafisica 
permaneceu na fase prC-cientifica. Como i 
possivel? Sera que e' impossivel que ela se 
constitua como cizncia? E, se assim fosse, 
por que entiio a natureza deu i raziio hu- 
mana tao forte tendencia aos moblemas 
metafisicos? At6 agora erramos o caminho, 
ou sera que niio ha caminho que leve a me- 
tafisica a se constituir como ciincia? 

A resposta a esse quesito, que coincide 
com a descoberta da incognita X, de que ja 
falamos, foi conseguida por Kant atravCs 
de urna "revolugio" que ele proprio definiu 
como "revolugiio copernicana". 

AtC entiio. tentara-se exvlicar o co- 
nhecimento supondo que o sujeito devia 
girar em torno do objeto. Mas, como desse 

mod0 muitas coisas permaneciam inexpli- 
cadas, Kant inverteu os papCis, supondo 
que o objeto e' que deveria girar em torno 
do sujeito. CopCrnico havia feito urna re- 
voluqiio analoga: dado que, mantendo a 
terra firme no centro do universo e fazendo 
os planetas girarem em torno dela, muitos 
fenSmenos permaneciam inexplicados, ele 
pensou em mover a terra e fazi-la girar em 
torno do sol. Deixando de lado a metafora. 
Kant considera que n5o i o sujeito que, co- 
nhecendo. descobre as leis do obieto. mas , ,  

sim, ao contrario, que C o objeto, quando e 
conhecido, que se adapta as leis do sujeito 
que o recebe cognoscitivamente. 

Vejamos a pagina de Kant, que abriu 
urna nova Cpoca no filosofar e que teve 
conseauikcias de alcance historic0 e teorico 
incalculaveis: "At6 agora, admitia-se que 
todo o nosso conhecimento se devia regular 
pelos objetos, mas todas as tentativas de 
estabelecer em torno deles alguma coisa 
a priori, por meio de conceitos, com os 
quais se teria podido ampliar nosso conhe- 
cimento, assumindo tal pressuposto, niio 
conseguiram nada. Portanto, finalmente, 
fa~a-se a prova de ver se niio seriamos mais 
afortunados nos problemas da metafisica, 
formulando a hipotese de que os objetos 
devem se regular pelo nosso conhecimento, 
o aue se coaduna melhor com a deseiada 
possibilidade de um conhecimento a priori, 
que estabeleqa alguma coisa em relac50 aos 
objetos antes que eles nos sejam dados. 
Aqui, C exatamente como na primeira idCia 
de Copirnico que, vendo que niio podia 
explicar os movimentos celestes admitindo 
que todo o extrcito dos astros girasse em 
torno do esvectador. tentou ver se niio teria 
melhor 6xi;o fazendo girar o observador, e 
deixando ao invis os astros em repouso. 
Ora, na metafisica pode-se pensar em fazer 
urna tentativa semelhante [. . .] ". 

Com sua "revoluqiio", portanto, Kant 
sup& que n i o  C a nossa intuiqio sensivel 
que se regula pela natureza dos objetos, 
mas que siio os objetos que se regulam 
pela natureza de nossa faculdade intuiti- 
va. Analogamente, ele supoe que n i o  6 o 
intelecto que deve se regular pelos objetos 
para extrair os conceitos, mas, ao contrario, 
que siio os objetos, enquanto siio pensados, 
que se regulam pelos conceitos do intelecto 
e se coadunam com eles. Em suma. vara 

J L 

concluir. "das coisas, nos so conhecemos 
a priori aquilo que nos mesmos nelas colo- 
camos ". IZ 
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O conce i to  kan t iano  

de " t r a n s c e n d e ~ t a i s "  c o m o  m o d o s  

de  c o n h e c e r  a priori d o  s ~ j e i t o  

Agora, entio, esta claro qua1 6, para 
Kant, o "fundamento" dos juizos sintiticos 
a priori: e' o proprio sujeito que sente e pen- 
sa, ou melhou, e' o sujeito com as leis de sua 
sensibilidade e de seu intelecto, em sentido 
"transcendental". 

Mas, antes de passar ao  exame da 
sensibilidade e do intelecto, 6 preciso ainda 
esclarecer o significado do termo "transcen- 
dental", que atravessa de um lado a outro a 
Critica da raziio pura, e que tem importiincia 
basilar. 

Kant usa esse termo com muita fre- 
qiiencia, a ponto de abusar, em virias acep- 
qdes (alguns estudiosos, apenas na Critica da 
raziio pura, contaram nada menos que treze 
acepg6es diferentes), mas somente uma 6 a 
acepqio verdadeiramente peculiar e intei- 
ramente nova. Em sua nova acepgiio, Kant 
define o termo do seguinte modo: "Chamo 
'transcendental' todo conhecimento que n i o  
se relaciona com objetos, mas sim com nos- 
so mod0 de conhecer os objetos, enquanto 
possivel a priori". 

Muitos acharam essa concepqiio muito 
obscura e alguns contemporineos a interpre- 
taram grosseiramente. Mas, levando-se em 
conta o que ja dissemos, i possivel exlare&- 
la com facilidade. 0 s  "modos de conhecer 
a priori do sujeito" siio a sensibilidade e o 
intelecto; Kant chama de transcendentais 
os modos ou as estruturas da sensibilidade 
e do intelecto. Essas estruturas, portanto, 
enquanto tais, siio a priori, precisamente 
porque siio proprias do sujeito e niio do  
objeto, mas S ~ O  estruturas de tal natureza 
que representam as condi~6es sem as quais 
niio t possivel nenhuma experitncia de ne- 
nhum objeto. 

0 transcendental, portanto, t a con- 
di@o da cognoscibilidade dos objetos (a 
condigiio da intuibilidade e da pensabilidade 
dos objetos). 

Uma referhcia 2 "revoluqiio coper- 
nicana" tornara mais evidente o que es- 
tamos dizendo. Para a metafisica classics, 
"transcendentais" eram as condigdes do ser 
enquanto tal, ou seja, aquelas condiqdes sem 
as quais deixa de existir o pr6prio objeto; 
mas, depois da revolugiio kantiana, n i o  i 
mais possivel falar de condiqdes do objeto 
em si, mas somente de condiqdes do obje- 
to-em-relagiio-ao-sujeito; o transcendental, 

W i 5  -i.,w ~d2j"i)t-ttd. 0 "transcenden- 
tal" indica tanto as estruturas ou for- 
mas a priori que, inerentes ao sujeito, 
tornam possivel qualquer experiencia, 
quanto os conhecimentos relativos a 
estas estruturas (as quais s%o a priori 
justamente porque proprias do sujei- 
So e n%o do objeto). 
E, portanto, a condi@o da cognos- 
cibilidade (da intuibilidade e da 
pensabilidade) dos objetos, e aquilo 
que o sujeito coloca nas coisas no 
proprio ato de conhec&las. Deve ser 
distinguido do "transcendente", que 
indica aquilo que ultrapassa qualquer 
possibilidade de experigncia. 

portanto, se desloca do objeto para o sujeito. 
Em conclusiio, "transcendental" 6 aquilo 
que o sujeito p6e nus coisas no proprio ato 
de conhec&las, no sentido que ja explicamos 
e que pouco a pouco esclarecemos. 

-:* f\ estktica transcendental 
e as formas a priori 
d a  sensibilidade 

:j O ronhec imento  sensivel 

Nosso conhecimento se divide em "dois 
ramos", sempre admitidos pela filosofia, ou 
seja, conhecimento dos "sentidos" e conhe- 
cimento do  "intelecto". Essas duas formas 
de conhecimento n i o  S ~ O ,  como queria Leib- 
niz, diferentes so em grau (conhecimento 
obscuro o primeiro, e conhecimento claro 
o segundo), mas tambim em natureza. En- 
tretanto, Kant tambim admite "que prova- 
velmente brotam de uma raiz comum, mas 
desconhecida para nos". 0 s  objetos nos siio 
"dados" pelos sentidos, ao passo que S ~ O  

"pensados" pel0 intelecto. 
Sera preciso, entio, estudar separada- 

mente as duas formas do conhecimento. A 
investigaqiio sobre a sensibilidade deve ser 
objeto da primeira parte da abordagem, e a 
investigaqiio sobre o intelecto da segunda, 
porque primeiro os objetos devem ser dados, 
para depois serem pensados. 

A doutrina do sentido e da sensibili- 
dade t chamada por Kant de "estitica", 
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niio no sentido hoje usual do termo, mas 
no seu significado etimolbgico: em grego, 
aisthesis significa "sensaqiio" e "percepqiio 
sensorial". A "estktica transcendental", por- 
tanto, k a doutrina que estuda as estruturas 
da sensibilidade, o mod0 como o homem 
recebe as sensaqdes e se forma o conheci- 
mento sensivel. Kant escreve: "Chamo de 
estktica transcendental uma citncia de todos 
os principios a priori da sensibilidade", 
onde, por "principios a priori ", ele entende 
precisamente as estruturas ou o mod0 de 
funcionamento da sensibilidade. 

Enruisas pbsi~. Diversamente da in- 
tuiga'o empirica, que e o conhecimen- 
to sensivel em que as sensaq6es estao 
concretamente presentes, a intuiga'o 
pura constitui a estrutura transcen- 
dental da sensibilidade, considerada 
enquanto prescindindo da materia 
(isto e, prescindindo das sensagbes 
concretas). As "intui@es puras" ou 
"formas" da sensibilidade s%o apenas 
duas: o espago e o tempo. 

+ISuns esclare~imentos 

t e r l n i n ~ l b ~ i c o s  
distingue uma "matiria" e uma "forma". A 

Todavia, para compreender bem a esti- 
tica transcendental e tudo o que dai decorre, 
i precis0 antes proceder a uma skrie de es- 
clarecimentos terminologicos, para os quais 
o proprio Kant chama a atenqiio do leitor 
com muito cuidado. 

a )  A "sensaq50" 6 pura modificaqiio 
ou impress50 que o sujeito recebe (passi- 
vamente) pela aqiio do objeto (corno, por 
exemplo, quando sentimos calor ou frio, 
vemos vermelho ou verde, provamos doce 
ou amargo) ou, se assim se preferir, i uma 
aqiio que o objeto produz sobre o sujeito, 
modificando-o. 

b) A "sensibilidade" 6 a faculdade que 
temos de receber as sensaqdes, ou seja, a 
faculdade pela qual nos somos suscetiveis 
de ser modificados pelos objetos. 

c) A "intuiqiio" k o conhecimento ime- 
diato dos objetos. Segundo Kant, o homem 6 
dotado de um so tip0 de intuiqiio: a intuiqiio 
propria da sensibilidade. 0 intelecto huma- 
no n2o intui, mas, quando pensa, refere-se 
sempre aos dados que lhe s5o fornecidos 
pela sensibilidade. 

d) 0 objeto da intuiq5o sensivel cha- 
ma-se "fen8meno", que significa (do grego 
phainomenon) "apariqiio" ou "manifesta- 
qiio". No  conhecimento sensorial, nos niio 
captamos o objeto como ele i em si mesmo, 
mas, precisamente, tal como ele "apare- 
ce" para nos, porque, como dissemos, a 
sensaqao ( o  conhecimento sensorial) e uma 
"modificaq50" que o objeto produz sobre o 
sujeito e, portanto, k um "aparecimento" do 
objeto tal como ele se "manifesta" mediante 
a propria modificaqiio. 

e) No  "fen8menon (= nas coisas como 
aparecem no conhecimento sensivel), Kant 

"mat&ia" 6 dada pelas sensaqdes ou modifi- 
caq6es produzidas em nos pel0 objeto (cf. o 
ponto a )  e, como tal, s6 pode ser a posteriori 
(60 posso sentir frio ou calor ou entiio sen- 
tir doce ou amargo sen50 em conseqii2ncia 
da experilkcia, e niio antes). A "forma", 
ao contrario, n20 vem das sensaq6es singu- 
lares e da experihcia, mas sim do sujeito, 
sendo aquilo pelo qual os multiplos dados 
sensoriais siio "ordenados em determinadas 
relaqdes". Em palavras mais simples, poder- 
se-ia dizer que a "forma" de que fala Kant 
i o "modo de funcionamento" da nossa 
sensibilidade, a qual, no momento em que 
recebe os dados sensoriais, naturalmente "0s 
organiza". E como a "forma" k o mod0 de 
funcionamento da sensibilidade, esta existe 
a priori em nos. 

f )  Kant chama de "intuiqiio empirica" 
o conhecimento (sensivel) em que estao 
concretamente presentes as sensaqdes, e de 
"intuiq50 pura" a "forma" da sensibilida- 
de considerada prescindindo da matkria 
(ou seja, prescindindo das sensaqdes con- 
cretas). 

g) As "intuiqoes puras" ou "formas" 
da sensibilidade siio somente duas: o espago 
e o tempo. 

0 espaqo e o tempo 

coma est r~tuvus du sensidilidade 

Esta claro, entiio, que, para Kant, es- 
pago e tempo deixam de ser determinaq6es 
ontologicas ou estruturas dos objetos e (em 
conseqiiincia da revoluqiio copernicana de 
que falamos) tornam-se modos e fung6es 
proprios do sujeito, "formas puras da in- 
tuiqiio sensivel como principios do conheci- 
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mento". Por conseguinte, t evidente que niio 
devemos sair de nos mesmos para conhecer 
as "formas" sensiveis dos fenhmenos (es- 
paqo e tempo), porque ja as temos em nos 
mesmos "a priori". 

Para Kant, o espago t a forma (0 modo 
de funcionamento) do sentido externo, ou 
seja, a condiqiio a qual deve sujeitar-se a 
representaqio sensivel de objetos externos; 
o tempo t, ao  contrario, a forma (o mod0 
de funcionamento) do  sentido interno (e, 
portanto, a forma de todo dado sensivel 
interno enquanto por nos conhecido). As- 
sim, o espaqo abarca todas as coisas que 
podem aparecer exteriormente e o tempo 
abarca todas as coisas que podem aparecer 
interiormente. 

Conseqiientemente, Kant contesta 
com muito vigor qualquer pretensiio no 
sentido de que o espaqo e o tempo valem 
como realidades absolutas, nega que eles 
possam valer "tambtm independentemente 
da forma de nossa intuiqiio sensivel" e, por 
fim, nega que eles possam "ser inerentes 
absolutos das coisas como suas condiq6es 
ou qualidades". Outros seres racionais, 
diferentes dos homens, poderiam captar 
as coisas n i o  espacialmente e n i o  tempo- 
ralmente. Nos so captamos as coisas como 
espacial e temporalmente determinadas 
porque temos uma sensibilidade assim con- 
figurada (= uma sensibilidade que funciona 
desse modo). 

Torna-se claro, entso, o que nosso fi- 
losofo quer dizer quando fala de "realidade 
empirica" e de "idealidade transcendental" 
do espaqo e do tempo. Estes t tm "realidade 
empirica" porque nenhum objeto pode ser 
dado a nossos sentidos sem se submeter 
a eles, e t tm "idealidade transcendental" 
porque niio siio inerentes 2s coisas como 
suas condiqGes, mas siio apenas "formas de 
nossa intuiqio sensivel" (niio siio formas do 
objeto, e sim formas do sujeito). 

E s P a C o  e t e m ~ o  

e m  sen t ido  kantiav\o coma f u n d a m e n t o  

d a  g e o m e t r i a  e d a  m a t e m b t i c a  

Tais como s i o  em si, os objetos s6 po- 
dem ser captados pela intuiqiio propria de 
um intelecto originario (Dew) no proprio 
ato em que os coloca. Portanto, nossa intui- 
$50, precisamente porque niio e' originaria, 
t sensivel, ou seja, n5o t produtora de seus 
conteudos, mas t dependente da existtncia 

de objetos que agem sobre o sujeito, modi- 
ficando-o por meio das sensaq6es. Assim, a 
"forma" do conhecimento sensivel depende 
de nos, mas o conteudo niio depende de nos, 
mas nos t "dado". 

Desse modo, ja estamos em condiq6es 
de compreender agora quais siio os funda- 
mentos da geometria e da matematica. bem 
como as rag6es da possibilidade de construir 
a priori essas citncias. Tanto uma como a 
outra n5o se fundam no "conteudo" do co- 
nhecimento, mas sim na "forma", ou seja, 
na intuigiio pura do espago e do tempo, e 
exatamente por isso t2m universalidade e 
necessidade absolutas, ou seja, porque o 
espaqo e o tempo siio estruturas do sujeito (e 
n i o  do objeto) e, como tais, s io  a priori. To- 
dos os juizos sinttticos a priori da geometria 
(todos os postulados e todos os teoremas) 
dependem da intuiqiio a priori do espaqo. 
Quando digo "dadas tr&s linhas, construir 
um triiingulo", posso construir o triiingulo 
precisamente determinando o espaqo sinteti- 
camente a priori atravts de minha intuiqio. 
E o mesmo vale para as varias proposiq6es 
geometricas. 

A matematica, ao contrario, se funda 
no tempo: "somar", "subtrair", "multipli- 
car" etc., siio opera~des que, como tais, se 
estendem no tempo. Se pensarmos no mod0 
intuitivo pel0 qual indicamos as operaq6es 
com o Abaco (acrescentamos uma bolinha 
apos a outra; subtraimos uma bolinha 
apos a outra etc.), tudo isso ficara bem 
evidente. 

Podemos entio apresentar a prirneira 
resposta precisa ao  problema do funda- 
mento da sintese a priori. Eis como Kant 
a resume no fim da explanaqio da estttica 
transcendental: "Agora, nos temos um dos 
pontos necessaries a soluqiio do problema 
geral da filosofia transcendental: como siio " 
possiveis os juizos sinteticos a priori?" Esse 
ponto consiste, precisamente, nas "intuiq6es 
puras a priori, espaqo e tempo". Nos realiza- 
mos juizos sinttticos a priori baseando-nos 
em nossas intuiqoes. Entretanto, conclui 
Kant, "por essa razio, tais juizos niio viio 
alCm dos objetos dos sentidos (dado que 
a intuiqiio do homem t somente sensivel), 
podendo valer apenas para objetos de uma 
experi8ncia possivel", mas n i o  para os 
objetos-em-si. 

Geometria e matematica, portanto, ttm 
valor universal e necessario, mas esse valor 
de universalidade e necessidade se restringe 
ao 2mbito fenom8nico. O 
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-4, A analitica transcendental 
e a do~trina 

e de suss formas a priori 

$\ k ~ i c a  e as s u d s  d i v i s ~ e s  

s e g u n d o  K a n t  

Altm da sensibilidade, como jii disse- 
mos, o homem tem ainda uma segunda fonte 
de conhecimento: o intelecto. Mediante a 
primeira, os objetos nos siio "dados"; atraves 
da segunda, eles siio "pensados". Escreve 
Kant: "Nenhuma dessas duas faculdades 
deve ser anteposta ii outra. Sem sensibili- 
dade, nenhum objeto nos seria dado; sern 
intelecto, nenhum objeto seria pensado. Sern 
conteudo, os pensamentos siio vazios; sem 
conceitos, as intuiq6es siio cegas [...I. Essas 
duas faculdades ou capacidades niio podern 
ter suas funqijes trocadas. 0 intelecto niio 
pode intuir nada, nern os sentidos podern 
pensar algo. 0 conhecimento so pode brotar 
de sua uniio. Mas nem por isso se devern 
confundir seus papiis; ao contririo, h i  muita 
raziio para separa-10s acuradamente e man& 
10s distintos. Por isso, distinguimos a citncia 
das leis da sensibilidade em geral, a estktica, 
da ciEncia do intelecto em geral, a logica". 

A "16gica" portanto 6 a ciincia do 
intelecto em geral, dividindo-se em: 

a )  ldgica geral e 
b) ldgica transcendental. 
a)  A primeira prescinde dos conteudos, 

limitando-se a estudar as leis e os principios 
gerais do pensamento, sern os quais niio 
existiria uso do intelecto. Trata-se da celebre 
logica "formal" descoberta por Aristoteles 
e, segundo Kant, nascida quase que perfeita, 
tanto que "niio teve de dar nenhum passo 
atras", precisando apenas sofrer correq6es 
de pormenor. 

b) Mas o que interessa a Kant na Critica 
da raziio pura niio i a logica formal, mas sim 
a logica transcendental, que niio prescinde 
do conteudo. Qua1 e entiio o conteudo que 
a 16gica transcendental pode ter por objeto, 
alim das proprias forrnas do pensamento? 

Kant distingue os conceitos empiri- 
cos dos conceitos puros: empiricos siio os 
conceitos que contim elementos sensiveis; 
puros, ao contrario, s io  aqueles aos quais 
niio esta vinculada nenhuma sensaqzo. Ja 
haviamos visto urna distinqiio analoga na 

estktica, onde Kant falava de intuigiies puras 
e de intuigiies empiricas: intuiqijes puras siio 
as formas do espaqo e do tempo, intuiqijes 
empiricas siio aquelas em que, ao espaqo e 
ao tempo, misturam-se as sensaqijes. 

Ora, mesmo prescindindo de todo con- 
teudo empirico, o intelecto pode tambe'm ter 
como conteudo as intuip5es puras de espaGo 
e de tempo. E esta C exatamente a logica 
transcendental, que, portanto, abstrai dos 
conteudos empiricos, mas niio dos lagos com 
as intuigiies puras, ou seja, dos laqos corn o 
espaqo e o tempo. 

AlOm disso, enquanto a logica formal 
niio considera a origem dos conceitos, lirni- 
tando-se a estudar as leis que regulam os 
seus nexos, a 16gica transcendental estuda 
a origem dos conceitos e se ocupa especifi- 
camente com os conceitos que niio provim 
dos objetos, mas que prouim a priori do 
intelecto e, no entanto, se referem a priori 
aos prdprios obietos. 

Depois, Kant distingue a logica trans- 
cendental em "analitica" e "dial&ican. 
Sobre a dialitica falaremos adiante. No que 
se refere 5 "analitica" (da qua1 trataremos 
agora), devemos recordar que o termo C 
de ghese aristotilica. "Analitica" deriva 
do grego analjo (analysis), que significa 
"decompor uma coisa em seus elementos 
constitutivos". Em seu sentido transcen- 
dental, portanto, a analitica decomp6e o 
conhecimento intelectivo em seus elementos 
essenciais, e precisamente niio nos seus con- 
teudos, mas nas suas formas; alias, decom- 
p6e "a propria faculdade intelectiva" para 
nela procurar os conceitos a priori e estudar 
seu uso de mod0 sistematico. 

Escreve Kant: "Entendo por analitica 
dos conceitos nzo a anilise deles ou o pro- 
cedimento, comum nas pesquisas filosoficas, 
de decompor, em seu conteudo, os conceitos 
que se apresentam, e esclarec&los, e sim a 
decomposigiio, ainda pouco tentada, da pro- 
pria faculdade intelectiua, para pesquisar a 
possibilidade dos conceitos a priori, gragas 
ao fato de procura-10s somente no intelecto, 
como em seu lugar de origem, e de analisar 
seu uso puro em geral, ja que essa i a unica 
funqiio propria de urna filosofia transcen- 
dental [...I." 

j\s c a t e g o r i a s  e s u a  d e d u @ o  

Apenas a sensibilidade e intuitiva; o 
intelecto 6, ao contrario, discursivo; por 
isso os conceitos do intelecto niio siio in- 
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tuigGes, mas fun~oes. A fungio pr6pria dos 
conceitos consiste em unificar, em ordenar 
um multiplo sob uma representa@io co- 
mum. Se assim t, o intelecto t a faculdade 
de julgar, justamente porque unificar sob 
uma representaqio comum um rnultiplo 6 
julgar. Na 16gica transcendental o rnultiplo 
a ser unificado, como sabemos, i apenas 
o multiplo puro, dado pela intui@o pura 
(espago e tempo). 0 intelecto age sobre esse 
multiplo com uma atividade unificadora, 
que Kant chama propriamente de "sintese". 
0 s  diversos modos com que o intelecto uni- 
fica e sintetiza s io  os "conceitos puros" do 
intelecto ou "categorias". 

Mais uma vez Kant usa um termo 
aristottlico, rico de uma historia gloriosa, 
mas muda seu significado em fungio da 
" r e v o l ~ g ~ o  copernicana", como havia feito 
em relagio ao espaqo e ao tempo. Para Aris- 
tbteles, as categorias s io  leges entis; para 
Kant, tornam-se leges mentis. De modos 
do ser, elas se transformam em modos de 
funcionamento do pensamento. 

0 s  conceitos puros kantianos ou cate- 
gorias, portanto, niio S ~ O  contezidos, e sim 
formas: " formas sintetizadoras". 

Se os conceitos puros ou categorias fos- 
setn determinag6es ou nexos dos entes, nos 
s6 poderiamos ter deles um conhecimento 

I 

I. Quantidade 

I 
1. Universais 
2. Particulares 
3. Singulares 

1. Unidade 
2. Pluralidade 
3. Totalidade 

I 

11. Qualidade 

1. Afirmativos 
2. Negativos 
3. Infinitos 

1. Realidade 
2. NegaqHo 
3. Limitaqio 

1. Categ6ricos 

2. HipotCticos 

3. Disjuntivos 

1. Da inertncia e sub- 
sisttncia (substln- 
cia e acidente) 

2. Da causalidade e 
dependhcia (causa 
e efeito) 

3. Da reciprocidade 
(agiio reciproca en- 
tre agente e paciente) 

I 

IV. Modalidade 

1. Problem6ticos 
2. Assertivos 
3. Apoditicos 

1. Possibilidade- 
impossibilidade 

2. Existhcia- 
inexisttncia 

3. Necessidade- 
contingtncia 
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empirico e a posteriori e, conseqiientemente, 
nenhum conhecimento universal e necessii- 
rio poderia se basear neles. 

Entiio, se os conceitos puros ou catego- 
rias siio leges mentis, sera possivel deles fazer 
uma relaqiio ou "enumeraqiio" completa a 
priori. Segundo Kant, Aristoteles, ao redigir 
a "tabua" de suas categorias, procedeu de 
mod0 apressado e epis6dic0, sem um "fio 
condutor" que lhe permitisse alcanqar a 
perfeita ordem e a amplitude. 

Kant, ao contririo, acredita ter en- 
contrado tal fio condutor. Ele consiste no 
seguinte: dado que "pensar" C "julgar", 
entiio deve haver tantas "formas" do pen- 
samento puro, ou seja, tantos "conceitos 
puros" ou "categorias" quantas siio as 
formas d o  juizo. 

Ora, a logica formal (que, para Kant, 
como sabemos, se constituiu de mod0 per- 
feito) distinguiu doze formas de juizo. Con- 
seqiientemente, doze deveriio ser tambCm as 
correspondentes categorias. Veja na pagina 
anterior a tabua dos doze juizos e a corres- 
pondente tabua das doze categorias, com as 
respectivas correspondincias em paralelo. 

Depois de determinar o numero das ca- 
tegorias, Kant deve justificar seu valor. Esse 
6 um dos pontos mais delicados da Critica, 
a ponto de Kant ter sentido a necessidade 
de reescrever completamente as paginas 
relativas a esse tema. 

Esse problema relativo as categorias foi 
charnado por Kant, usando uma terminolo- 
gia juridica, de "dedugiio" transcendental, 
que significa precisamente justificagiio da 
pretensiio da  valid9de cognoscitiva das 
prdprias categorias. E compreensivel a difi- 
culdade encontrada por nosso filosofo nesse 
ponto, porque se trata de demonstrar como C 
que conceitos puros a priori devem se referir 
de maneira necessaria aos objetos. 

Kant encontrou a soluqiio tomando 
por modelo a soluqiio que ja dera para a 
justificaqiio da validade objetiva do espaqo 
e do tempo, que siio formas a priori da sen- 
sibilidade. Assim como as coisas, para ser 
conhecidas sensivelmente, devem se adequar 
as formas da sensibilidade, da mesma forma 
niio e' de modo  algum estranho que, para 
ser pensadas, devam necessariamente se 
adequar as leis d o  intelecto e d o  pensamen- 
to. Como o sujeito, captando sensivelmente 
as coisas, as espacializa e temporaliza, da 
mesma forma, pensando-as, ele as ordena 
e as determina conceitualmente segundo os 
modos proprios do pensamento. 

Categoria (conceito puro). Para 
Aristoteles as categorias eram leges 
entis, modos do ser, enquanto em 
Kant elas se tornam leges mentis, 
modos de funcionar do pensamento: 
sao as estruturas transcendentais do 
intelecto, as fun~bes  ou conceitos 
puros segundo os quais o intelecto 
pensa, isto e, desenvolve o proprio 
trabalho de unificaqso do material 
sensivel. 
Kant enumera doze categorias, cor- 
respondentes aos doze tipos de juizo 
elencados pela logica tradicional: com 
efeito, uma vez que pensar 6 julgar, 
ha tantos conceitos puros ou catego- 
rias quantas s80 as formas do juizo. 
Kant justifica depois seu valor por 
meio da dedu@o transcendental, isto 
e, por meio da justificaqao da preten- 
siio de sua validade cognoscitiva. 

0 s  conceitos puros ou categorias, 
portanto, siio as condigoes pelas quais e 
somente pelas quais e' possivel que algo seja 
pensado como objeto de experizncia, assim 
como o espaCo e o tempo siio as condigoes 
pelas quais e somente pelas quais e' possivel 
que algo seja captado sensivelmente como 
objeto de intuigiio. 

Esta C uma etapa posterior da "revo- 
lug50 copernicana" que se conclui, culmi- 
nando com a concepqiio do "Eu penso", de 
que falaremos agora. 

0 " e ~  penso" 

OM a p e ~ c e p ~ 6 0  t r a n s c e n d e n t a l  

0 resultado conclusivo a que leva a "re- 
voluqiio copernicana" realizada por Kant C 
que o fundamento d o  objeto esta no  sujeito. 
0 vinculo necessario que constitui a unidade 
do objeto de experiincia, na realidade, C a 
unidade sinte'tica d o  sujeito. 

0 conceito de objeto, tradicionalrnente 
concebido como aquilo que esta contra e se 
op6e ao sujeito, para Kant, ao contririo, 
supoe estruturalmente o sujeito. A ordem 
e a regularidade dos objetos da natureza C 
a ordem que o sujeito, pensando, introduz 
na nafureza. 

E compreensivel, portanto, que Kant 
tenha introduzido a figura te6rica da "aper- 
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cepqio transcendental" e a figura correlata 
do "eu penso" como momentos culminantes 
da analitica dos conceitos. Com efeito, como 
as categorias s i o  doze (ou seja, doze formas 
de sintese que o pensamento explica, ou doze 
modos de unificaqio do multiplo), C evidente 
que elas supoem uma unidade originaria e 
suprema, que deve guiar tudo. Essa unida- 
de suprema C a unidade da "conscitncia" 
ou da "autoconsci&ncia", que Kant chama 
precisamente de "eu penso". 

0 "eu penso" deve poder acompanhar 
toda representaqio, permanecendo idtntico, 
caso contriirio eu n i o  poderia ter conscicncia 
dela ou seria como se n i o  a tivesse e, alCm 
disso, com a variaqio das representaqijes, me 
tornaria "um eu multicor", ou seja, mudaria 
com a mudanga das proprias representaq6es. 
0 ponto focal em que todo o multiplo se 
unifica C a representaqio do "eu penso", 
que, obviamente, n i o  C o eu individual de 
cada sujeito empirico, mas sim a estrutura 
do pensar comum a todo sujeito empirico 
(aquilo pel0 qual cada sujeito empirico C 
sujeito pensante e consciente). 

Com efeito, salienta Kant, "[. . .] a uni- 
dade da apercepqio C o ponto mais alto ao 
qual deve se ligar todo o uso do intelecto, 
toda a propria logica e, depois desta, a fi- 
losofia transcendental; alias, essa faculdade 
C o proprio intelecto". E acrescenta: "[ ...I a 
unifica~iio, portanto, niio esta nos objetos, 
e n i o  pode ser considerada como algo que 
C atingido por eles mediante percepqio e, 
desse modo, assumido primeiramente no 
intelecto, mas e' apenas uma fun@o do in- 
telecto, que mais niio e' que a faculdade de 
unificar a priori, e de submeter a unidade da 
apercep~iio o multiplo das representa~oes 
dadas - e e' esse o principio supremo de 
todo o conhecimento humano. " 

Assim temos a resposta conclusiva 
ao problema: como s i o  possiveis os juizos 
sinttticos a priori? Pelo fato que nos temos 
as formas puras da intuiqio do espaqo e do 
tempo a priori, e tambCm pel0 motivo de que 
nosso pensamento e' atividade unificadora 
e sintetizadora, que se explicita atrave's das 
categorias, culminando nu apercep~iio origi- 
naria, que e' o principio da unidade sinte'tica 
originaria, a prdpria forma do intelecto. 

Kant concebeu seu "eu penso", o su- 
jeito transcendental, como fun~iio, como 
atividade e, portanto, procurou mantt-lo 
em um horizonte critico. Mas era inevitivel 
que os rominticos se baseassem exatamente 
nessa "funqio" e nessa "atividade" para 

W Eu penso (apercepqiio transcen- 
dental). 0 Eu penso, ou Apercep@o 
transcendental, e a unidade trans- 
cendental originaria e suprema da 
autoconsci@ncia, que e comandada 
por doze categorias: ela e a auto- 
consci6ncia que, enquanto produz a 
representa@o "Eu penso", constitui 
a possibilidade do conhecimento a 
priori que deriva do Eu penso: e o 
principio da unidade sintetica origina- 
ria, a propria forma do intelecto. 

construir uma metafisica do sujeito (oposta 
i metafisica clissica do objeto), contra as 
intenqoes de Kant. 

Portm, no quinto volume falaremos 
longamente sobre essa complexa questio. 

m 

Ja afirmamos viirias vezes a convicqio 
kantiana de que as intuiqoes s i o  somente 
sensiveis e que o intelecto niio intui. Assim, 
as intuiq6es e os conceitos s5o heterogZneos 
entre si. Dai surge o problema da mediaqio 
entre a intuiqio e os conceitos primeiros, 
que Kant propoe nestes termos: "[  ...I como 
C possivel a adoqio das intuiqoes sob os 
conceitos e, portanto, a aplicaqio das cate- 
gorias aos fen6menos [. . . I ?"  E precis0 "um 
terceiro termo que, por um lado, deve ser 
homog2neo com a categoria e, por outro, 
corn o fenGmeno, tornando possivel a apli- 
caqio daquela a este". E "tal representaqio 
intermediaria deve ser pura (sem nada de 
empirico) e, no entanto, intelectual por um 
lado, e sensivel por outro lado". 

Kant chama esse intermediario de "es- 
quema transcendental", e "esquematismo 
transcendental7' o mod0 como o intelecto 
se comporta com esses esquemas. 

0 que 6 entio esse esquema? 
A solugio de Kant era quase que obri- 

gatoria, se levarmos em conta o que segue. 
0 espaqo C a forma da intuiqio de todos os 
fentimenos externos, ao passo que o tempo 
e a forma da intuiqio de todos os fen6me- 
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nos internos. Mas tambCm os fen6menos 
"externos", uma vez captados, tornam-se 
"internos" para o sujeito, de mod0 que o 
tempo pode ser considerado como a forma 
de intuiqiio que conecta todas as represen- 
taq6es sensiveis. 

Por isso, como condiqiio de todas as 
representaq6es sensiveis, o tempo C ho- 
mogheo em relaqiio aos fenGmenos, niio 
podendo se dar nenhuma representaqiio 
empirica seniio atravCs dele; e, enquanto C 
forma, ou seja, regra da sensibilidade, ele 
C, a priori, puro e geral e, como tal, C ho- 
mogineo gs categorias. Portanto, o tempo 
torna-se tambCm "a condiqiio geral segundo 
a qual somente a categoria pode ser aplicada 
a um objeto". 

0 "esquema" transcendental, portan- 
to, vem a ser urna determinagiio a priori do 
tempo, feita de mod0 que a cada categoria 
possa ser facilmente aplicada. 

Como esse C um ponto que, segundo 
alguns intkrpretes, constitui urna das chaves 
do kantismo, sendo, de todo modo, um 
ponto muito sugestivo, C bom proceder a 
alguns esclarecimentos. 

Mesmo tendo certa afinidade com a 
imagem, diz Kant, o "esquema" 6 muito 
mais, devendo portanto ser dela distinguido. 
Cinco pontos em fila siio imagem do numero 
cinco. Mas, se eu considero os cinco pon- 
tos (aos quais, pouco a pouco, podem ser 
acrescentados outros) como exemplificaqiio 
metodica para representar urna multipli- 
cidade (um numero qualquer), entiio niio 
tenho mais uma simples imagem, e sim 
urna imagem que funciona como indicaqiio 
de um mitodo para que eu me represente o 
conceito de numero - e, portanto, tenho 
um "esquema". 

Por fim, ainda um exemplo muito 
simples (que o pr6prio Kant apresenta) para 
completar o quadro: quando me represento 
um ciio, tenho urna simples imagem; mas, 
quando, despojando-a de algumas de suas 
peculiaridades, eu a considero como repre- 
sentaqiio de um quadrupede em geral, entiio 
tenho um "esquema" . 

0 s  exemplos que apresentamos at6 ago- 
ra siio exemplos de esquemas em geral. Veja- 
mos agora os esquemas "transcendentais". 

Eles deveriio ser tantos quantas siio as 
categorias. Alguns exemplos poderiio escla- 
recer. 0 "esquema" da categoria da subs- 
tiincia e a perman&zcia no tempo (sem esse 
permanecer-no-tempo, o conceito de subs- 
tiincia niio se aplicaria aos fen6menos); o 

esquema da categoria de causa e efeito (pela 
qual, posto A, segue-se necessariamente B) 
C a sucessiio temporal do mziltiplo (segundo 
urna regra); o esquema da aqiio reciproca C 
a simultaneidade temporal; o esquema da 
categoria de realidade C a existincia de urn 
determinado tempo; o esquema da categoria 
da necessidade C a existincia de um objeto 
em cada tempo, e assim por diante. 

A imagem empirica C produzida pela 
imaginaeiio empirica; jS o "esquema" 
transcendental C produzido pela imagina@o 
transcendental. 0 s  romiinticos se apossaram 
tambCm desse conceito, fazendo dele um dos 
pontos bisicos do Idealismo. Mas note-se 
como o proprio Kant joga-lhes a isca nestas 
afirmaq6es: "Esse esquematismo de nosso 
intelecto, em relaqiio aos fen6menos e 2 
sua simples forma, C urna arte encerrada na 
profundeza da alma humana, cujo verdadei- 
ro manejo nos dificilmente arrancaremos a 
natureza para exp6-lo a descoberto perante 
os olhos". Mas Fichte tentara precisamente 
exp6-lo a descoberto diante dos olhos. 

As conclusdes da analitica, portanto, 
siio claras: o conhecimento cientifico C de 
fato universal e necessario, mas C fenom& 
nico. Aliis, poder-se-ia at6 dizer que, exa- 
tamente e unicamente por ser fenominica, 
a cihcia C universal e necessiria, dado que 
o elemento de universalidade e necessidade 
deriva somente do sujeito e de suas estru- 
turas a priori, no sentido que j6 ilustramos 
amplamente. 0 fen6men0, porCm, nada 
mais 6 que urn imbito estrito, estando todo 
circundado por um imbito bem mais vasto 
que nos escapa. Com efeito, se o fen6meno C 
a coisa tal como aparece para nos, C evidente 
que ele pressup6e a coisa como ela C em si 
(pela mesma raziio pela qual ha um "para 
mim", deve haver urn "em si"). Kant nunca 
pensou, sequer de longe, em reduzir toda a 
realidade a fen6meno em sentido global, 
nem em negar a existincia de urna realidade 
metafenominica. 

Diremos mais: sem o pressuposto da 
"coisa em si", a filosofia transcendental niio 
permaneceria de pt  e o kantismo ruiria por 
terra, como veremos. 
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A posig5o de nosso filosofo C a seguin- 
te: o conhecimento fenomtnico C o unico 
conhecimento seguro, porque o intelecto re- 
cebe seus conteudos apenas da sensibilidade. 

A priori, o intelecto nada mais pode 
fazer do  que "antecipar a forma de urna 
experihcia possivel em geral". Portanto, 
por si so, o intelecto n5o pode determinar 
e, desse modo, n5o pode conhecer a priori 
nenhum objeto. "Em nos, o intelecto e a 
sensibilidade so podem determinar os obje- 
tos em sua uniiio. Se os separamos, temos 
intuiqbes sem conceitos ou conceitos sem in- 
tuiqbes; em ambos os casos, representaqbes 
que n5o podem ,se referir a nenhum objeto 
determinado". E por esse motivo que, es- 
truturalmente, nos niio podemos ir alCm do 
fenbmeno. Mas Kant precisa: "Entretanto, 
em nossa concepgiio, quando denominamos 
certos objetos, como fenbmenos, seres sen- 
siveis (phaenomena), destinguindo nosso 
modo de intui-10s de sua natureza em si, ja 
ocorre que, por assim dizer, contrapomos 
a eles os prdprios objetos em sua natureza 
em si (ainda que nos n5o os intuamos nessa 
sua natureza), ou at6 outras coisas possiveis, 
mas que niio siio precisamente objetos dos 
nossos sentidos, como objetos pensados 
simplesmente pelo intelecto, chamando-os 
entiio de seres inteligiveis (noumena)." 

Mas o "numeno" pode ser entendido 
de dois modos: 1) em sentido negativo e 2) 
em sentido positivo. 1) Em sentido negati- 
vo, o numeno C a coisa como ela C em si, 
abstraindo-a de nosso mod0 de intui-la, ou 
seja, a coisa como pode ser pensada sem a 
relaq5o com nosso mod0 de intui-la. 2) Em 
sentido positivo, ao contrario, numeno seria 
o objeto de urna "intuig50 intelectiva". 

Assim, nos s6 podemos pensar nos nu- 
menos no primeiro sentido. E t precisamente 
nesse sentido que Kant diz que sua teoria da 
sensibilidade 6 "ao mesmo tempo uma teoria 
dos numenos em sentido negativo". Isso 
significa que, no momento mesmo em que 
se afirma que a intuigiio sensivel do homem 
C fenomenizante, admite-se um substrato 
metafenominico, ou seja, numinico. 

N5o podemos conhecer positivamente 
o numeno, porque a intuigiio intelectual 
"esti absolutamente fora de nossa faculda- 
de cognoscitiva". A intuiqiio intelectual C 
propria e especifica somente de um intelecto 
superior ao humano, como ja destacamos 
varias vezes. 

0 conceito de numeno C "conceito 
problematico" no sentido de que C conceito 

Fenemeno. 0 fendmeno (do grego 
phainomenon, que significa "apa- 
riqiio", "manifesta@o") e o objeto 
da intui@o sensivel, na qua1 jamais 
captarnos o objeto tal como e em si, 
mas como ele "aparece" a n6s. 
0 ferximeno tern urna mattiria e urna 
forrna: a materia e dada pelas sensa- 
q6es singulares e pode existir apenas a 
posteriori; a forma, ao contrario, na"o 
vem das sensag6es e da experihcia, 
mas vem do sujeito; e, portanto, a 
priori e permite ordenar sistematica- 
mente os dados sensoriais em deter- 
minadas relaq6es. 

que ngo contCm contradiqiio e que, portan- 
to, como tal, nos podemos pensa-lo, mas 
niio conhec8-lo efetivamente. Diz tambCm o 
nosso filosofo que o numeno i um "concei- 
to-limite", que serve para circunscrever as 
pretensbes da sensibilidade. Eis as pr6prias 
palavras de Kant em urna passagem muito 
importante: "0 conceito de numeno, isto C, 
de uma coisa que deve ser pensada niio como 
objeto dos sentidos, mas como coisa em si 
(e unicamente pel0 intelecto puro), niio C 
de mod0 nenhum contraditorio, ja que niio 
se pode afirmar que a sensibilidade seja o 
unico mod0 possivel de intuigiio. Alias, esse 
conceito e' necessario para que a intuigiio 
sensivel niio seja estendida ate as coisas em 
si, limitando assim a validade objetiva do co- 
nhecimento sensivel (ja que as coisas restan- 
tes, que ela n5o alcanqa, precisamente por 
isso chamam-se numenos; para indicar assim 
que tal conhecimento n5o pode estender 
seu dominio tambim aquilo que o intelecto 
pensa). Mas, por fim, niio C possivel se dar 
conta nem mesmo da possibilidade de tais 
numenos; para nos, o territorio para alCm 
da esfera dos fenhmenos esth vazio. Ou seja, 
nos temos um intelecto que se estende alCm 
problematicamente, mas nao urna intuiqiio, 
e nem mesmo o conceito de urna intuiqio 
possivel, onde possam ser dados objetos do 
campo da sensibilidade, e o intelecto possa 
ser usado de mod0 assertivo. 0 conceito de 
numeno, portanto, e' apenas um conceito- 
limite (Grenzbegriff), para circunscrever as 
pretensbes da sensibilidade, sendo portanto 
de uso puramente negativo. Entretanto, ele 
niio C forjado arbitrariamente, embora se 
vincule com a limitaqiio da sensibilidade, 
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Numeno ("coisa em si"). As coisas, 
em si, nao sso objeto dos sentidos, 
mas podem ser apenas pensadas 
pelo intelecto: a "coisa em si" e, por 
isso, um ser inteligivel, um numeno 
(de noumenon), que para Kant tem 
apenas o sentido negativo de n80 ser 
fenomhico. 0 conceito de numeno 
e um "conceito problematico", no 
sentido de que e um conceito que 
nao contem nenhuma contradiq20 e 
que, portanto, como tal nos o pode- 
mos pensar, mas n%o efetivamente 
conhecer; mas e tambem urn conceito 
necessArio, a fim de que a intuiqao 
sensivel nSo se estenda ate as coisas 
em si, e seja assim limitada a validade 
objetiva do conhecimento sensivel. 

sem por isso deixar de propor algo de posi- 
tivo fora do seu dominion. 

Precisamente a partir da compreensiio 
desse conceito de numeno - note-se bem 
- depende a compreensiio, niio apenas de 
todo o restante da doutrina kantiana, mas 
tambtm da densa discussiio que levara do 
kantismo ao idealismo e, por fim, do proprio 
idealismo. 

Mas vejamos agora, segundo Kant, o 
que acontece quando nos aventuramos pel0 
mar do numeno, abandonando a ilha segura 
do fen6meno. 

1 
A dialbtica t ranscendental  

4 c o n c e p q Z o  k a n t i a n a  
da  dialbtica 

A palavra "dialttica" foi cunhada pelos 
pensadores antigos, tendo assumido varios 
significados, tanto positivos como negativos. 
Como veremos oportunamente, Hegel exal- 
tou o significado positivo do termo. Ja Kant, 
predominantemente, se at tm ao significado 
negativo de logica da aparcncia. 

Entretanto, quando fala de "dialCtica 
transcendental", Kant usa o termo, embora 
mantendo a conotaqiio "negativa", em um 
sentido proprio e novo, ligado a sua "revo- 

Na analitica, vimos que o homem pos- 
sui formas ou conceitos puros do intelecto 
que precedem a experiincia, mas que, no 
entanto, valem somente se considerados 
como condi@es da experikcia possivel, mas 
que, por si sos, permanecem vazios. Portan- 
to, niio podemos ir altm da experiencia real 
ou em todo caso possivel. Quando a raziio 
tenta faz2-lo, cai inexoravelmente em uma 
strie de erros e em uma se'rie de "ilus6es", 
que nHo siio casuais, mas necessirios. 

Esses tipos de erros em que a razHo 
cai quando vai alCm da experisncia niio 
siio ilusoes voluntarias, e sim involuntarias 
- e, portanto, ilusGes estruturais. Por isso, 
a dialCtica funciona como critica dessas 
ilusBes. 

Mas niio t so isso. Mesmo i i  tendo 
sido bem denunciada, a ilusHo permanece, 
precisamente porque se trata de uma ilusiio 
natural. Nos podemos nos defender dela, 
mas niio podemos afasta-la em sentido es- 
trutural e global. Uma vez desmascarados, 
os sofismas eristico-dialiticos e as aparcn- 
cias sofistico-dialtticas siio eliminados e 
afastados, mas as ilus6es e aparcncias trans- 
cendentais permanecem. Eis as conclusBes 
de Kant: "Existe portanto uma dialbtica 
natural e necessaria da raziio pura; niio uma 
dialttica em que se envolva, por exemplo, 
um embusteiro que careqa de conhecimen- 
tos, ou que um sofista qualquer cogite como 
arte para enganar as pessoas racionais, e slm 
a dialetica que esta indissoluvelmente ligada 
a raziio humana e que, mesrno depois de ter- 
mos descoberto sua ilusiio, niio deixara, po- 
rim, de atrai-la e arrasta-la incessantemente 
para erros momentiineos, que teriio sempre 
a necessidade de serem eliminados". 

Em conclus50, podemos resumir o 
pensamento de Kant sobre essa questiio nos 
seguintes pontos: 

1) 0 pensamento humano, do ponto 
de vista cognoscitivo, limita-se ao horizonte 
da experihcia. 

2) Entretanto, sua tendcncia a ir alem 
da experihcia, C natural e irrefreivel, visto 
que corresponde a uma necessidade precisa 
do espirito e a uma exigtncia que faz parte 
da propria natureza do homem enquanto 
homem. 

3) Todavia, tHo logo se aventura fora 
dos horizontes da experihcia possivel, o 
e s ~ i r i t o  humano fatalmente cai em erro. 
(Ocorre como no caso da pomba que cre 
uoder voar mais rauido fora da atmosfera, 

luqiio copernicana". buando, na verdade, o ar sobre o qua1 a asa 
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faz press20 niio C um obstaculo, mas uma 
condiqiio para poder voar). 

4) Essas ilusoes e esses erros, em que 
o espirito humano cai quando vai al im 
da experiincia, t im uma "logica precisa" 
(s50 tipos de erros que niio podem niio ser 
cometidos). 

5 )  A ultima parte da Critica da raziio 
pura estuda exatamente quais e quantos 
siio esses erros e as raz6es pelas quais siio 
cometidos, a fim de disciplinar a raziio em 
seus excessos. 

6) Kant chamou de "dialCtican tanto es- 
ses erros e essas ilusaes da raziio quanto o estu- 
do critic0 desses erros, como veremos agora. 

A f a c u l d a d e  da  r a z a o  

e s u a  dis t inC6o do inte lec to  

n o  s e n t i d o  k a n t i a n o  

A estitica transcendental estuda a 
sensibilidade e suas leis; a analitica trans- 
cendental estuda o intelecto e suas leis; a 
diaktica transcendental estuda a "raziio" 
e suas estruturas. Ora, em Kant, a raziio 
tem: a )  um significado geral, que C o que 
indica a faculdade cognoscitiva em geral, e 
6)  um significado especifico e ticnico, que C 
o estudado precisamente na dialttica, des- 
tinado a ter grande relevo, com as devidas 
modificaq6es, na ipoca do romantismo. 

Mas o que C a "raziio" nesse sentido 
especifico? 

0 intelecto pode fazer uso de seus con- 
ceitos puros (ou categorias), aplicando-os 
aos dados da sensibilidade ou mantendo-se 
no horizonte da experiincia possivel, mas 
tambCm pode ir alem do horizonte da ex- 
periincia real ou possivel. Ora, para Kant, a 
"raziio" i o intelecto enquanto vai alem do 
horizonte da experiincia possivel. 

Esse "ir alim da experitncia possivel" 
niio C uma curiosidade vazia, nem algo 
ilicito, e sim, pelas razoes que explicamos, 
algo de estrutural e irrefreavel. Portanto, 
o espirito humano niio pode deixar de ir 
ale'm da experiincia, porque isso constitui 
uma necessidade estrutural. Por isso Kant 
tambtm define a "raziio" como "faculdade 
do incondicionado", ou seja, como a facul- 
dade que, sem cessar, impele o homem para 
alim do finito, buscando os fundamentos 
supremos e ultimos. Em suma, a raziio C a 
faculdade da metafisica que, porCm, como 
logo veremos, esta destinada a permanecer 
como pura exigincia do absoluto, sendo no 

entanto incapaz de atingir cognoscitivamen- 
te esse proprio absoluto. 

Essa distinqiio entre "intelecto" (Vers- 
tand) e "raziio" (Vernunft) fornecera aos 
rominticos (contra as intenq6es de Kant) a 
arma principal para dissolver o Iluminismo 
e construir uma nova metafisica. 

n o v a  c o n c e p ~ 8 0  k a n t i a n a  

das  Jd&ias 

Como i i  vimos. o intelecto i faculdade 
de julgar e, para Kant, pensar 6 substancial- 
mente julgar. Por isso, ele se permitiu at6 
de poder deduzir da tabua dos "juizos" a 
t6bua dos conceitos puros do intelecto ou 
"categorias". A "razZo" i, ao contrario, a 
faculdade de silogizar. Ora, enquanto o juizo 
(sintCtico) contim sempre um elemento for- 
necido pela intuiqso, o silogismo, ao contra- 
rio, opera com conceitos e juizos puros, niio 
com intuiq6es, deduzindo imediatamente 
conclus6es particulares a partir de principios 
sutxemos e incondicionados. 

E assim como deduziu da tabua dos 
juizos a tibua dos conceitos puros do inte- 
lecto, analogamente, Kant agora deduz da 
tabua dos silogismos a tabua dos conceitos 
puros da raziio, que ele chama de "IdCias" 
em sentido ticnico. retomando esse termo 
nada menos do fundador da metafisica, isto 
6. de Platiio. 

Na realidade, assumido no context0 
kantiano, o termo "IdCia" muda de significa- 
do e de dimensiio, como logo veremos. Mas 
a reduqiio do numero das Idtias ja C muito 
indicativa. Siio tris os tipos de silogismo: a )  
categbrico, b) hipotktico, c) disjuntivo. Con- 
sequentemente, tris seriio as IdCias: a )  IdCia 
psicoldgica (alma), 6 )  IdCia cosmologica 
(IdCia de mundo como unidade metafisica), 
c) Idiia teologica (Deus). Verbalmente, Kant 
diz ter deduzido as tris Idiias dos tris t i ~ o s  
de silogismo; de fato, porCm, as tris IdCias 
siio apenas o objeto especifico das tris partes 
tradicionais da metafisica (particularmente 
da metafisica wolffiana). 

Mas gostariamos de precisar algumas 
coisas sobre esse termo "Ideia7', que Kant 
queria retomar no sentido plathico origi- 
nirio, com melhorias oportunas, inserin- 
do-o no quadro da filosofia transcendental. 
Kant niio havia lido diretamente Platiio 
(0s diilogos plat6nicos seriam relanqados 
nos primeiros lustros do sCculo XIX por 
Schleiermacher), como se depreende do 
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8 Ideia. Assim como os conceitos pu- 
ros do intelecto s%o as categorias, 
analogamente os conceitos puros da 
razlo slo as "Ideias", entendidas em 
sentido tecnico. Diversamente das 
ldeias platdnicas, que eram transcen- 
dentes em relaqlo a razlo, em Kant as 
ldeias tornam-se justamente os con- 
ceitos supremos da razlo, no sentido 
de "formas" supremas ou exighcias 
estruturais da razlo. 
S80 tr@s as "Idbias", correspondendo 
aos trQ tipos de silogismo (a. catego- 
rico; b. hipotetico; c. disjuntivo): 
a) Ideia psicologica (alma); 
b) ldeia cosmoldgica (mundo como 
unidade metafisica); 
c) ldeia teologica (Deus). 
Ora, as ldeias nbo t@m um uso cons- 
titutivo (como o t@m, ao contrario, 
as categorias), mas seu reto uso e o 
regulative: elas valem autentica- 
mente como esquemas para ordenar 
a experihcia e para dar-lhe a maior 
unidade possivel, como regras para 
sistematizar os fendmenos de manei- 
ra orgdnica. Valem, portanto, como 
principios heuristicos: nbo alargam 
nosso conhecimento dos fendmenos, 
mas unificam o conhecimento, regu- 
lando-o de mod0 orgdnico. Todavia, 
as ldeias da razlo especulativa rece- 
bem realidade objetiva graqas aos 
postulados da razlo pratica. 

fato de que ele entende as Idiias, que siio 
paradigmas absolutos, como "emanaqdes 
da raziio suprema" (enquanto, em Platiio, 
elas niio siio de mod0 algum emanaqdes da 
razio, e sim se colocam acima da propria 
raziio); mas, tambCm mediante um conhe- 
cimento indireto, ele havia compreendido 
que, melhor do que qualquer outra figura 
teorica, as IdCias expressavam o objeto 
supremo da transcendzncia metafisica. E 
corno, para Kant, a metafisica niio C ciEncia 
(corno veremos melhor mais adiante), mas 
pura exighcia da raziio, assim as IdCias tor- 
nam-se os conceitos supremos da raziio, no 
sentido de supremas " formas" ou exigincias 
estruturais da raziio. 

Portanto, a sensibilidade tem duas formas 
a priori, que siio o "espaqo" e o "tempo"; o 
intelecto tem doze, que siio as "categorias"; 

a raziio tem tris, que siio precisamente 
as "Idiias". 

Eis uma passagem de Kant mais clara 
e significativa a esse respeito: "[ ...I Entendo 
por 'idCia' um conceito necessiirio da raziio, 
para o qual niio C dado encontrar objeto 
adequado nos sentidos. Nossos conceitos 
puros racionais agora examinados siio 
portanto idCias transcendentais. Eles siio 
conceitos da raziio pura; corn efeito, con- 
sideram todo conhecimento experimental 
como determinado por uma totalidade 
absoluta de condig6es. Niio siio cogitados 
arbitrariamente, mas dados pela natureza da 
propria raziio, referindo-se necessariamente 
portanto ao inteiro uso do intelecto. Por fim, 
siio transcendentes e ultrapassam os Eimites 
de toda experiincia, na qual, por isso, niio 
pode se apresentar um objeto que seja ade- 
quado a idbia transcendental. Quando se 
fala em idCia, se diz muito quanto ao objeto 
(corno objeto do intelecto puro), mas muito 
pouco quanto ao sujeito (isto 6 ,  em relaqiio 
ii sua realidade sob uma condiqiio empiri- 
ca), precisamente porque, como conceito 
do maximum, niio pode nunca ser dada em 
concreto de mod0 adequado" . 

fi Jdkia da alma, 
a psicologia raciooal 
e os paralogismos da rar6o 

A primeira das tris IdCias da raziio (ou 
seja, o primeiro "incondicionado") C a da 
alma. A psicologia racional visaria entiio a 
encontrar aquele principio incondicionado 
(metempirico e transcendente), o sujeito 
absoluto do qual derivariam todos os fe- 
n6menos psiquicos internos. Mas a "ilusiio 
transcendental" em que cai a raziio, ou seja, 
os "erros transcendentais" que ela comete 
tentando construir tal pretensa c ihc ia ,  
constituem "paralogismos". Estes siio "silo- 
gismos defeituosos", ou seja, silogismos cujo 
termo midi0 C subrepticiamente usado em 
dois significados diferentes (trata-se daquele 
err0 que a logica tradicional chama de qua- 
ternio terminorum; com efeito, o silogismo 
tem tr&s termos, mas se um deles - o mCdio 
- for subrepticiamente entendido nas duas 
premissas de mod0 diverso, entiio se duplica, 
ocorrendo quatro termos em vez de trcs). 

Na psicologia racional, segundo Kant, 
esse paralogismo consiste no fato de que 
se parte do "Eu penso" e da "Autocons- 
cihcia", ou seja, da unidade sintitica da 
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apercepqio, transformando-se em unidade 
ontologica substancial. Mas C evidente que 
a substhcia, que C urna categoria, pode se 
aplicar aos dados da intuiqfo, mas niio ao 
"eu penso", que C pura atividade formal, 
da qua1 dependem as proprias categorias; C 
sujeito e niio objeto das categorias. 

Em suma, temos consciCncia de nos 
mesmos como seres pensantes, mas niio 
conhecemos o substrato numsnico de nosso 
eu. N6s "nos conhecemos" somente como 
fendmenos (espacialmente e temporalmen- 
te determinados e, depois, determinados 
segundo as categorias), mas escapa de nos 
aquele "substrato ontologico" que constitui 
cada um de nos (a alma, ou seja, o eu me- 
tafisico, isto 6, o eu como "coisa em sin). E 
quando queremos ultrapassar esses limites, 
caimos necessariamente naqueles erros (pa- 
ralogismos) que descrevemos acima. 

A JdAia d o  cosmo, 
a cosmoIogia racional  

e as ant inomias da razZ\o 

A segunda IdCia da raziio (o segundo 
"incondicionado") i a do "mundo", enten- 
dido n i o  so como conjunto de fenemenos 
regulados por leis, mas como totalidade on- 
tologica vista em suas causas numhicas ul- 
timas, ou seja, como um "todo metafisico". 

Ora, as ilushes transcendentais em que 
cai a razio a esse respeito e os erros estru- 
turais que comete quando quer passar da 
consideraqio fenominica do mundo a con- 
sideraqio numinica, e descobrir a unidade 
incondicionada de todos os fenGmenos, d i o  
lugar a urna sCrie de "antinomias" em que 
"teses" e "antiteses" se anulam recipro- 
camente. E, no entanto, tanto urna como 
a outra siio defensiveis em nivel de pura 
raziio e, a k m  disso, nem urna nem a outra 
podem ser confirmadas ou desmentidas pela 
experiincia. 

0 termo "antinomian significa lite- 
ralmente "conflito de leis". Kant o usa no 
sentido de "contradiqio estrutural" e, como 
tal, insoluvel. E exatamente esse carater de 
insolubilidade estrutural que mostra a ilusio 
transcendental da cosmologia. (A contradi- 
qio n i o  diz respeito ao objeto como tal, mas 
somente 2 razio que quer conhecc-lo sem ter 
os intrumentos cognoscitivos necessarios.) 

A "cosmologia" racional tem como 
que quatro faces, ou melhor, considera o 
absoluto cosmologico sob quatro aspectos 

(que, segundo Kant, correspondem aos 
quatro grupos das categorias: quantidade, 
qualidade, relaqio e modalidade), de onde 
derivam os quatro problemas seguintes: 

1) 0 mundo deve ser pensado metafi- 
sicamente como finito ou infinito? 

2) Decompoe-se em partes simples e 
indivisiveis ou n io?  

3) Suas causas iiltimas siio todas de 
tip0 mecanicista e, portanto, necessarias, ou 
existem nele tambCm causas livres? 

4) 0 mundo suphe urna causa ultima 
incondicionada e absolutamente necessiria 
ou nio?  

As respostas a esses quatro problemas 
siio precisamente as antinomias de que fa- 
lamos, ou seja, quatro respostas afirmativas 
(teses) e quatro negativas (antiteses) que se 
anulam reciprocamente, como mostra o 
quadro sinotico da pagina seguinte. 

Essas antinomias s i o  estruturais e in- 
soluveis, porque, quando a razio ultrapassa 
os limites da experiincia, n i o  pode deixar 
de pender e oscilar de um oposto a outro. 
Fora da experihcia, os conceitos trabalham 
no vazio. 

Kant faz urna sirie de observaq6es mui- 
to interessantes a esse proposito, das quais 
recordamos as mais importantes. 

As posiqhes expressas nas quatro te- 
ses s i o  as posiqhes tipicas do racionalismo 
dogmatico, ao passo que as posiqoes ex- 
pressas nas quatro antiteses s i o  as tipicas 
do empirismo. 

Consideradas em si mesmas, as te- 
ses t i m  urna vantagem pritica (porque 
beneficiam a Ctica e a religiio), s i o  mais 
"populares" (enquanto refletem as convic- 
q6es da maioria) e revestem-se de maior 
interesse especulativo (porque satisfazem 
mais as evidincias da razio). Ja as antiteses 
estio em sintonia com a atitude e o espirito 
cientifico. 

Todavia, segundo Kant, a verdade i. que 
as duas facqhes se defrontam com razoes 
iguais, e que, na realidade, o conflito carece 
de validade efetiva porque a ilusio transcen- 
dental (nascida do  fato de que foi alCm do 
fenemeno) faz as duas partes acreditarem 
que os objetos s i o  reais, ao passo que, na 
realidade, n i o  sio. 

Mas nem por isso Kant deixa de ob- 
servar o seguinte: quando se referem ao 
mundo fenomtnico, as teses e antiteses das 
antinomias matemiticas s i o  ambas falsas 
(porque o mundo fenominico n i o  C finito 
nem infinito, mas se constitui atravis de 
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TESE ANT~TESE 

Primeira antinomia 

0 mundo tem um inicio e, altm disso, no 
que se refere ao espaqo, t fechado dentro de 
limites. 

0 mundo nio tem inicio nem limites espaciais, 
mas, tanto em relaqgo ao tempo como em 
rela@o ao espaqo, t infinito. 

Segunda antinomia 

A causalidade segundo as leis da natureza 
n lo  t a unica da qual possam ter derivado 
todos os fen6menos do mundo; t necessirio 
admitiq para a explicaqlo deles, tambtm uma 
causalidade livre. 

Toda substPncia composta que se encontra 
no mundo consta de partes simples, e niio 
existe em nenhum lugar a nQo ser o simples, 
ou aquilo que dele t composto. 

NQo existe nenhuma liberdade, mas tudo no 
mundo acontece unicamente segundo leis da 
natureza. 

Nenhuma coisa composta que se encontra no 
mundo consta de partes simples; e nele nQo 
existe, em nenhum lugar, nada de simples. 

I 

Quarta antinomia 

Terceira antinomia 

No mundo existe algo que, ou como sua parte 
ou como sua causa, t um ser absolutamente 
necessirio. 

Em nenhum lugar, nem no mundo, nem fora 
do mundo, existe um ser absolutamente ne- 
cessirio, causa do pr6prio mundo. 

skies de fen6menos que progridem indefini- 
damente). As teses e as antiteses da terceira 
e quarta antinomia, ao  contrario, podem 
ser ambas verdadeiras: as teses, quando 
referidas A esfera do  numeno; as antiteses, 
quando referidas i esfera d o  fen6meno. Mas 
somente mais adiante C que ficara claro o 
significado desse reconhecimento. 

f\ YdAia de D e m s ,  

a teologia rarional e as  provas tradicionais 
da existgncia d r  D e ~ s  

A terceira IdCia da raziio C Deus (a  
IdCia de um incondicionado supremo ab- 
soluto, condi~i io  de todas as coisas). Neste 
caso, diz Kant, mais do  que de uma IdCia, 
trata-se de urn "Ideal", alias, do  Ideal por 
exceltncia da  raz5o. Deus C "o Ideal", 
porque C rnodelo de todas as coisas, que, 
na qualidade de c6pias, ficam infinitamente 
distantes dele, como aquilo que C derivado 
fica longe daquilo que C originario; Deus C 
o ser d o  qual dependem todos os seres, C a 
perfeiqiio absoluta. 

Mas essa Idtia ou Ideal que formamos 
com a raziio nos deixa "na total ignorincia 
sobre a existincia de um ser de tiio excep- 
cional proeminhcia". Dai as "provas" ou 
"caminhos" para provar a exist&zcia de 
Deus, que a metafisica elaborou desde a 
antiguidade. Segundo Kant, esses caminhos 
siio apenas tris. 

1) A prova ontologica a priori, que par- 
te d o  puro conceit0 de Deus como perfei~iio 
absoluta para dai deduzir a sua existhcia. 
Essa C a cilebre prova formulada pela pri- 
meira vez por santo Anselmo e retomada nos 
tempos modernos por Descartes e Leibniz. 

2) A prova cosmologica, que parte da 
experitncia e infere Deus como causa. 

3) A terceira prova i a fisico-teologica 
(mas seria melhor chama-la fisico-teleologi- 
ca), que, partindo da variedade, da ordem, 
da finalidade e da beleza do  mundo, remonta 
a Deus, considerado como Ser ultimo e su- 
premo e, acima de toda possivel perfeiqiio, 
causa de toda forma de perfeiqiio. 

1) Ora, Kant observa que o argument0 
ontologico cai no err0 (na ilusiio transcen- 
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dental) de trocar o predicado logico pelo 
real. 0 conceito de ente perfeitissimo niio 
s6 t alcanqado pela raziio, mas 6 necessario 
a raziio. Entretanto, niio se pode extrair a 
existZncia real de tal conceito ou Idiia, por- 
que a proposiqiio que afirma a existincia de 
urna coisa niio i analitica, mas sinte'tica. A 
existzncia de urna coisa niio e' um conceito 
que se acrescenta ao conceito daquela coisa, 
e sim a posi~iio real da coisa. Ora, a exis- 
tzncia dos objetos que pertencem a esfera 
do  sensivel nos t dada pela experiincia, 
"mas, no caso dos objetos do pensamento 
puro, niio ha absolutamente meio de co- 
nhecer a sua existencia, jh que tal pensa- 
mento deveria ser conhecido inteiramente 
a priori"; mas, para tanto, deveriamos ter 
urna "intui@o intelectual", que, ao invts, 
niio temos. 

2) Na prova cosmol6gica, Kant en- 
contra um verdadeiro viveiro de erros 
(erros transcendentais, isto 6, erros em 
que se incorre necessariamente, quando se 
toma esse caminho). Destaquemos os dois 
principais. Em primeiro lugar, o principio 
que leva a inferir do  contingente urna 
sua causa "s6 tem significado no mundo 
sensivel, mas fora dele niio tem nenhum 
sentido", porque o principio de causa- 
efeito em que se baseia a experiincia so 
pode dar lugar a uma proposiqiio sintitica 
no iimbito da experiincia (a infercncia 
de urna coisa niio contingente representa 
portanto urna aplicaqiio da categoria fora 
de seu iimbito correto). Mas, sobretudo, 
Kant destaca que a prova cosmologica, 
no fim das contas, reprop6e o argument0 
ontologico camuflado: com efeito, urna 
vez que se chega ao Ser necessario como 
condiqiio do contingente, fica por provar 
precisamente aquilo de que se tratava, ou 
seja, a sua existzncia real, que, como sabe- 
mos, niio pode ser extraida analiticamente. 
Para captar a existincia de Deus, devemos 
intui-la intelectualmente. 

3)  Raciocinio analogo vale tambim 
contra a prova fisico-teologica (pela qual, 
alias, Kant nutre grande simpatia). Diz Kant 
que ela "poderia quando muito demonstrar 
um arquiteto do mundo, que seria sempre 
muito limitado pela capacidade da matiria 
por ele elaborada, mas niio um criador do 
mundo, a cuja idCia tudo se submete". Para 
demonstra-lo, a prova fisico-teologica "salta 
para a prova cosmologica" que, como se 
disse, por seu turno "C apenas urna prova 
ontologica mascarada". 

Assim, as conclus6es siio as seguintes: 
6 impossivel urna metafisica como cigncia, 
porque a sintese a priori metafisica suporia 
um intelecto intuitivo, isto 6, diferente do 
intelecto humano. A dialitica mostra as 
ilus6es e os erros em que a raziio cai quando 
pretende fazer metafisica. 

Neste ponto, cabe a pergunta: e as 
IdCias enquanto tais (Idiia de alma, Idtia 
de mundo, Idtia de Deus) t im algum valor 
ou ser5o elas pr6prias ilus6es transcenden- 
tais e dialtticas? Kant responde de modo 
absoluto e categorico que elas niio siio ilu- 
s6es. Somente por equiuoco elas se tornam 
"dialCticasn, isto 6, quando s2o ma1 enten- 
didas, ou seja, quando siio confundidas com 
principios constitutiuos de conhecimentos 
transcendentes, como ocorreu precisamente 
na metafisica tradicional. 

Entiio podemos dizer que as Idkias n2o 
tem uso constitutiuo (corno o t im as cate- 
gorias). Somente sendo usadas em sentido 
constitutivo (corno se determinassem objetos 
reais de conhecimento) C que elas produzem 
"aparhcias" que siio esplindidas, mas en- 
ganosas. Mas isso niio 6 uso e sim abuso das 
IdCias, diz Kant. 

Que abuso seja esse, ja foi visto nas 
paginas anteriores. Fica por ser visto qual 
seja o reto uso, dado que, como dissemos, 
para Kant, enquanto estruturas da raziio, as 
Idtias niio podem ser, como tais, enganos e 
ilus6es. Em outras palavras, nosso filosofo 
quer justificar as proprias IdCias (dar urna 
"deduqiio transcendental") do ponto de 
vista critico. 

A resposta de Kant t a seguinte. As 
Idiias tEm uso "regulativo", isto 6, valem 
como "esquemas" para ordenar a experih- 
cia e para dar-lhe a maior unidade possivel, 
e valem como "regras" para organizar os 
fen6menos de maneira orghica: 

a )  "corno se" (als ob) todos os fen& 
menos relativos ao homem dependessem de 
principio unico (a alma); 

b) "corno sen todos os fen6menos da 
natureza dependessem unitariamente de 
principios inteligiveis; 

C) "corno sen a totalidade das coisas 
dependesse de urna inteliggncia suprema. 

As Idiias, portanto,  valem como 
principios heuristicos: niio ampliam nosso 
conhecimento dos fen6menos, mas apenas 
unificam o conhecimento, regulando-o de 



3 74 Quinta parte - J m ~ z a n u e l  Kant 

mod0 constitutivo. Tal unidade C a unidade 
do sistema, uma unidade que serve para 
promover e fortalecer o intelecto, bem como 
para estimular a busca ao infinito. Esse, 
precisamente, C o uso positivo da raziio e 
das suas IdCias. 

A Critica da raziio pura, portanto, 
conclui reafirmando o principio de que os 
limites da experikcia possivel siio intrans- 
poniveis, do ponto de vista cientifico. Mas, 

ao mesmo tempo, evidencia bem a ngo-con- 
traditoriedade do numeno e, portanto, sua 
"pensabilidade" e "possibilidade", quando 
niio sua "cognoscibilidade". 

N5o haveri, entiio, outro caminho de 
acesso ao numeno que niio seja o da cigncia? 
Segundo Kant, existe: C o caminho da Ctica, 
de que devemos tratar agora. E a raziio e 
as Idiias, oferecem a passagem natural do 
5mbito teorico para o campo pritico. 
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Estabelecer de que modo a METAFISICA possa tomar, 
como a matematica e a fisica, 
o caminho seguro da CIENCIA 

I 0 conhecimento cientifico C S~NTESE A PRIORI, cujas caracteristicas essenciais 60: 
1 (1) uniuersalidade, (2) necessidade, (3) increment0 de conteudo 

--- - - / 

( garantidas pelo )' 

--- 

TRANSCENDENTAL:, 
a condifiio 

, 

da experienciabilidade 
e cognoscibilidade 

dos obietos: 
I 

C aquilo que o sujeito 
pde nos objetos 
no proprio ato 

de experiencia-10s 
e de conheci-10s 

1 -- J 
na SENSIBILIDADE, 

por via das tntut~Bes puras: 
espafo e tempo 

(objetos da Esttttca transcendental) 
\ -- - -- 

I 

-L 

-- -- -- I garantido pelo , 

1 - -- 

0 s  juizos stnte'ticos a prior~ , 
versam portanto apenas 4 

no INTELECTO, 
por via dos conceitos puros: 

as 12 categorias, 
unificadas com o multiplo da sensibilidade , 

pela Apercep@o transcendental ou 

sobre os fen6menos,- - - - - 1 - - 
e siio possiveis por via das 

, 
ESTRUTURAS TRANSCENDENTAIS 

(FORMAS PURAS) 

EU PENSO, ~ 

- - - F E N ~ M E N O :  
o objeto n8o em si, 
mas como aparece 

aos sentidos 

principio supremo do conhecimento humano 
(objetos da Analitica transcendental) 

- - - --- -- - -  - 

I 0 CONHECIMENTO CIENT~FICO fi PORTANTO FUNDAMENTALMENTE FENOMENICO. 
A matematica e a fisica siio citncias 

1 porque e enquanto permanecem no horizonte do fenameno, isto 6, do condicionado 

presentes no sujeito humano, isto 6: 

- -- - - 

Quando o intelecto se langa 
para alCm dos fenamenos, ele t RAZAO, 

e versa sobre coasas em st (sobre numenos), 

(na experitncia) 

Diversamente das- 

estas formas 
t precedentes, 

s50 REGULADORAS, , 
n5o CONSTITUTIVAS, 
do conhecimento 

-- e como tal C pensado 
pelo intelecto 

RESPOSTA AO PROBLEMA 

INICIAL 

caindo assim em ilusdes estruturais. - - . _ 
- - - - -As formas transcendentais 

siio aqui as t r b  Idtias: 
1) psicologica (alma) 

2)  cosmol6gica (mundo 
como untdade metafisica) 

3) teologica (Deus) 

- _ NUMENO: 
- entidade 

apenas pensivel, 
n5o cognoscivel: 
a "coisa em sin. 

1 abstraida do modo 
humano de intui-la 

(objetos da ~ i a l ~ t i c a  transcendental) 1 

A METAF~SICA jamais pode ser Cl&NCIA, 
e todauia ela nasce da necesstdade, 

inadiavel para o homem, de pensar algo incondicionado, absoluto 
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III. $\ "Critica da razao pr6tica" - - 

o conceit0 A Critica da raziio pratica se prop6e em geral a tarefa de 
de "RazSo dissuadir a razao, empiricamente condicionada, da pretensao 
pra tica " de fornecer sozinha o fundamento exclusivo de determinasao 
e as finalidades da vontade. Na Critica da raziio pura Kant esta preocupado em 
da nova limitar a razao cognoscitiva a esfera da experiencia, enquanto 
"Critics " na Critica da raziio pratica (como tambem na Critica do juizo) 
--§ I a esfera numGnica, que se mostrava teoricamente inacessivel, 

torna-se acessivel "praticamente". 

Trata-se, portanto, de mostrar que a razao e suficiente porsiso (sem o auxilio 
de impulsos sensiveis) para mover a vontade, porque apenas neste caso podem 
existir principios morais validos sem exce@o para todos os homens, ou seja, leis 

morais de valor universal. Ora, entre todos os principios praticos, 
Apenas isto e, entre as regras gerais (subjetivas e objetivas) que determi- 
0s im~erativos nam a vontade, apenas os imperativos categoricos constituem as 
categoricos leis praticas que valem sem condi~6es para o ser rational, porque 
sSO leis mOrais eles determinam a vontade simplesmente como vontade, prescin- 
43 .2  dindo da obtenqao de determinado efeito desejado. 

A lei moral na"o depende do conteudo; segundo Kant, se subordinamos a lei 
moral ao conteudo, caimos no empirismo e no utilitarismo. A esshcia do imperati- 
vo consiste, portanto, no fato de valer em virtude de sua forma de lei, isto e, pela 

sua racionalidade, e a essencia da moral e assim a adequa@o da 
A ess6ncia vontade a norma da lei. 0 imperativo categorico pode ser entao 
da moral apenas um, e sua formula mais apropriada 6: 
e a adequaqSo 1) "Age de mod0 que a maxima (o principio pratico subjeti- 
da vontade vo) de tua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo, como 

da lei principio de uma legis/a@o universal" (objetiva). -- § 3-4 Na Funda@o da metafisica dos costumes Ieem-se tambem 
outras duas formulas: 

2) "Age de mod0 a considerar a humanidade, tanto em tua pessoa como 
na pessoa de qualquer outro, sempre tambem como finalidade, e jamais como 
simples meio". 

3) "Age de mod0 que a vontade, com a sua maxima, possa se considerar como 
universalrnente legisladora em relagiio a si propria". 

0 imperativo categorico el portanto, uma proposi@o da qua1 a vontade e 
determinada a prioriobjetivamente, e isso significa que a raziiopura e em sipropria 
"pratica", porque justamente determina a vontade sem que entrem em jogo outros 

fatores. A existencia da lei moral se imp6e a conscihcia como 
A existhcia um fato da raziio, e este "fato" (Faktum) se pode explicar apenas 
da lei moral se se admitir a liberdade: com efeito, nos adquirimos consciencia 
pode ser da liberdade justamente porque antes de tudo temos conscih- 
explicada 
apenas se 

cia do dever. 0 fato de existir dever me diz por si mesmo que eu 
se admite sou livre (de outro mod0 o dever nao teria sentido) e, portanto, 
a /;berdade me diz a dimensao nao fenomhica da liberdade, embora sem 
- 5 5  fazer com que eu a colha cognoscitivamente em sua essgncia. A 

liberdade e a independgncia da vontade em relagao a lei  natural 
dos fen6menos, ou seja, ao mecanismo causal; essa liberdade, que nao explica 
nada no mundo dos fen6menos e que na dialetica da razz0 pura da lugar a uma 
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antinomia insuperavel, ao contrario, explica tudo na esfera moral: e e justamente 
por isso que tomamos consciencia dela p o r  via moral. 

A liberdade, entendida a) como independencia da vontade em relaqiio a lei 
natural dos fen6menos e b) como independencia dos conteudos da lei moral, e a 
liberdade em sentido negativo (no sentido daguilo que ela exclui). 

Alem disso, entendida c) como capacidade da vontade de determinar-se po r  
si, de se autodeterminar, ela e a liberdade em sentido positivo e especifico; este 
aspect0 positivo e chamado por Kant de autonomia, cujo contrario 
e a heteronomia. o conceit0 

Ora, todas as eticas que se fundam sobre conteudos compro- de autonomia 
metem a autonomia da vontade, implicam uma dependhcia dela e heteronomia 
em relaqiio as coisas e, portanto, comportam a heteronomia da '4 
vontade; em particular, segundo Kant e heter6noma toda etica 
que se fundamente sobre a "busca da felicidade" (eudemonismo), porque introduz 
fins "materiais". 0 homem deve, portanto, agir ni io para obter a felicidade, mas 
unicamente pelo puro dever. Todavia, agindo pelo puro dever, o homem se torna 
"digno de felicidade". 

Todas as eticas pre-kantianas buscavam a determinaqao daquilo que e "bem 
moral" e "rnal moral", e disso deduziarn depois a lei moral; Kant, ao contrario, 
inverte exatamente os termos da questao, motivo pelo qua1 e antes de tudo a le i  
moral  que determina o conceito de  bem. No que se refere a assunqao de uma a~iio, 
particular sob a lei pratica pura, Kant recorre a um "esquema" 
ou  "tipo" com o qual, elevando a maxima (subjetiva) ao nivel da o bem moral 
universalidade (objetividade), estaremos em grau de reconhecer e o sentimento 
se essa maxima e moral ou  nao. de respeito 

Para ser moral, a vontade na base da aqiio deve ser em todo ' 3 7-8 
caso determinada imediatamente apenas pela lei, isto e, niio por 
meio da mediasiio de um sentimento qualquer. 0 unico sentimento ao qua1 a etica 
kantiana reconhece direito de cidadania e o respeito, o qua1 nasce sobre u m  funda- 
mento racional diante do homem que encarna a le i  moral, e e o unico sentimento 
que o homem pode conhecer inteiramente a pr ior i  e em sua necessidade. Em um 
ser perfeito, a lei moral e lei de "santidade", em u m  ser f inito e "dever". 

0 mundo inteligivel e numenico, que escapava a raziio pura e Ihe estava 
presente apenas como exigencia ideal, torna-se, portanto, acessivel p o r  via pratica. 
Na Critica da raza"o prdtica, a liberdade, a irnortalidade (da a h a )  e 
Deus, de simples ldeias (exigencias estruturais da raziio) tornam-se 0 mundo 
postulados. 0s  postulados siio pressupostos de um ponto de vista intelisivel 
necessariamente pratico; eles, portanto, ni io ampliam o conheci- e numenico 
mento especulativo, mas da"o as ldeias da razkio especulativa em torna-se 
geral urna realidade objetiva, e autorizam conceitos dos quais r:zLritica 
de outro mod0 nSo se poderia seguer afirmar a possibilidade. + 

NEio se poderia fazer jus a lei moral, se niio se admitissem estes 
tres postulados: 

1) a liberdade, postulada pelo fato de que e possivel conceber a vontade pura 
como causa livre; 

2) a exist6ncia de u m  Deus onisciente e onipotente, postulada para adequar 
a felicidade do homem a seus meritos e ao grau de sua virtude; 

3) a imortalidade da alma, postulada no  sentido de um aproximar-se-sempre- 
mais-da-santidade, uma vez que a santidade requerida pelo sumo bem pode se 
encontrar apenas em um process0 ao infinito. 

A Critica da raza"o pura adquire assirn seu justo significado apenas a luz da 
Critica da razkio pratica. 
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da nova "critica" 

A raziio humana niio C somente "raziio 
teorica", ou seja, capaz de conhecer, mas 
tambCm i "razao prdica", ou seja, raz5o 
capaz de determinar a vontade e a a@o 
moral. 

E precisamente desse importantissimo 
aspect0 da razz0 humana que trata a Criti- 
ca da raziio pratica. 0 objetivo dessa nova 
obra, porim, niio C o de "criticar" a razio 
pura pratica do mesmo mod0 que a obra 
anterior "criticou" a raziio pura teBrica (re- 
corde-se que Kant chama de "pura" a raziio 
considerada como n5o misturada a nada 
de empirico e, portanto, capaz de operar 
sozinha e, por conseguinte, a priori). Com 
efeito, no caso da raziio teorica foi necessaria 
uma critica da raz5o tedrica "pura", posto 
que esta, como se viu, tende a exorbitar 
alCm dos limites da experihcia, e alCm do 
licito (com as conseqiiikias que vimos na 
dialktica transcendental). Ja a raziio pratica 
n5o corre esse risco, dado que ela tem como 
objetivo determinar a vontade (ou seja, 
mover a vontade) e, portanto, possui sem 
diivida uma realidade objetiva (precisamente 
a determinaqiio ou a moq5o da vontade). 

Assim, basta provar que existe uma 
"razio pura pratica" que por si so (sem mis- 
turar-se a motivos dependentes dos impulsos 
e da sensibilidade, ou seja, da experihcia) 
pode mover e determinar a vontade, para 
eliminar todo problema ulterior acerca de 
sua legitimidade e de suas pretens6es. Pelo 
contrario, desta vez o que ser5 criticado 
n5o sera a "raziio pura pratica", mas a 
raziio "pratica em geral", especialmente a 
raziio priitica empiricamente condiciona- 
da, que pretenderia por si so determinar a 
vontade. 

Em suma, a situaq5o da Critica da raziio 
pratica apresenta-se exatamente oposta a da 
Critica da raziio pura: na "raziio pratica", 
as pretensoes de ir altm dos proprios limites 
legitimos s5o as da razio pratica empirica 
(ligada 5 experihcia), que gostaria por si so 
de determinar a vontade; jh na "razio teo- 
rica" as pretensoes da raziio, ao contririo, 
eram de prescindir da experihcia, e alcanqar 
por si so o objeto (sem a experihcia). Ou 
seja, enquanto na Critica da raziio pura Kant 

g r i t i f  
b t r  

critica as pretensoes da raziio teorica (que 
representam urn excesso) de transcender a 
experiEncia, ja na Critica da raziio pratica 
ele critica as pretens6es opostas da raziio 
pratica (que representam u m  defeito) de 
permanecer sempre e so ligada a experidncia. 
Por isso, o titulo 6 "Critica da raziio pritica" 
e niio "Critica da raziio pura pratica". 

Do que dissemos emerge claramente 
que a esfera numhica, que aparecia como 
inacessivel teoricamente, torna-se acessivel 
praticamente. 0 ser humano, dotado de 
vontade pura, se revelara como "causa 
num8nican. 0 imperativo moral (de que 
falaremos logo) se revelara uma "sintese a 
priori", nzo baseada na intuiqao sensivel 
nem na experiCncia (e, portanto, n5o de 
tip0 fenomhico, e sim numZnico), com 
conseqiiincias de enorme importsncia, que 
ilustraremos pouco a pouco. 



Trata-se, portanto, de mostrar que a 
raziio i suficiente por si so (= como pura 
raziio, sem o auxilio de impulsos sensiveis) 
para mover a vontade. Alias, diz Kant, so- 
mente nesse caso podem existir principios 
morais validos sem exceqiio para todos os 
homens, ou seja, leis morais que tenham 
valor universal. 

Mas, para compreender adequada- 
mente o pensamento moral de Kant, sera 
bom precisar algumas distin~aes sutis, mas 
importantes, das quais ele parte. 0 filosofo 
chama de "principios praticos" as regras 
gerais, ou seja, as determinaq6es gerais da 
vontade, sob as quais encontram-se nu- 
merosas regras praticas particulares. Por 
exemplo, um principio pratico i o seguinte: 
"cuida de tua saude"; entretanto, sob esse 
principio encontram-se algumas regras 
especificas mais particulares, como, por 
exemplo, as seguintes: "pratica esportes", 
"alimenta-te adequadamente", "evita o 
cansaco excessivo" etc. 

0 s  "principios praticos" dividem-se 
em dois grandes grupos, que Kant chama, 
respectivamente: 1) "maximas" e 2) "im- 
perativos". 

1) As "maximas" siio principios prati- 
cos que valem somente para os sujeitos que 
as propoem, mas niio para todos os homens 
e, portanto, siio subjetivas. Por exemplo, 
constitui uma maxima (e. Dortanto. k sub- 

\ Z L  

jetiva) o principio "vinga-te de toda ofensa 
que receberes", porque so vale para aquele 
que a propoe e niio se impde de mod0 algum 
a outro ser racional (ou entiio, para dar ou- 
tro exemplo, que nos toca muito de perto, 
para falar corn linguagem de hoje, "da uma 
de malandro" ). 

2) Us "imperativos", ao contrario, siio 
principios praticos objetivos, isto 6, validos 
para todos. 0 s  imperativos sQo "manda- 
mentosn ou "deveres", ou seja, regras que 
expressam a necessidade objetiva da a@o, 
o que significa que "se a raziio determinasse 
completamente a vontade, a agiio ocorreria 
inevitavelmente segundo tal regra" (ao passo 
que, de fato, a intervenqiio de fatores emocio- 
nais e empiricos pode desviar - e freqiien- 
temente desvia - a vontade dessa regra). 

0 s  imperativos, por seu turno, podem 
ser de dois tipos. 

Lei moral (o dever). As leis morais 
s%o imperativos categoricos, isto e, 
imperativos que determinam a vonta- 
de n%o em vista de obter determinado 
efeito desejado, mas simplesmente 
como vontade, prescindindo dos 
efeitos que ela possa obter. 
As leis morais s%o universais e neces- 
sarias, mas n%o do mesmo mod0 que 
as leis naturais; com efeito, enquanto 
as leis naturais nao-podem-nao-atuar- 
se, as leis morais podem tambem n%o 
atuar-se (em alem%o o ser-necessario 
em sentido naturalista se diz mussen, 
enquanto a necessidade ou o dever 
moral se diz sollen): a necessidade da 
lei natural consiste, portanto, em seu 
inevitavel realizar-se, a necessidade 
da lei moral consiste, ao contrario, 
no valer para todos os seres racionais 
sem exceggo. 
A formula mais adquada para a lei 
moral, isto e, para o imperativo ca- 
tegorico fundamental, e para Kant a 
seguinte: "Age de mod0 que a maxi- 
ma (subjetiva) de tua vontade possa 
valer sempre, ao mesmo tempo, como 
principio de uma legisla@o universal 
(objetiva)"; esta e uma proposi@o 
sintetica a priori  que determina a 
priori, de mod0 objetivo e puro, a 
vontade. Em um ser perfeito, a lei 
moral e lei de "santidade", em um 
ser finito e "dever". 

a) Siio "imperativos hipotkticos" quan- 
do determinam a vontade so sob a condi@o 
de que ela queira alcangar determinados 
objetivos. Por exemplo: "se quiseres pas- 
sar de ano, deves estudar", "se quiseres 
ser campeiio, deves treinar", "se quiseres 
ter velhice segura, deves economizar" etc. 
Esses imperativos so valem na condiqiio de 
que se queira o objetivo para o qua1 estiio 
voltados, por isso siio "hipotkticos" (valem 
na "hipotese de que" se queira tal fim), mas 
valem objetivamente para todos aqueles que 
se propoem tal fim. 0 ter ou niio ter o desejo 
de a lcan~ar  tal fim i uma quest20 remetida 
ao agente; portanto, sua "imperatividade", 
ou seja, sua necessidade, 6 condicionada. 

b )  Ao contrario, quando o imperati- 
vo determina a vontade nZo em vista de 
obter determinado efeito desejado, mas 
simplesmente como vontade, prescindindo 



dos efeitos que possa obter, entiio temos 
o "imperativo categ6ricon. 0 imperativo 
categ6ric0, portanto, n io  diz "se quiseres. .. 
deves", mas sim "deves porque deves", ou 
"deves e pronto". 

0 s  imperativos categ6ricos (e somente 
eles) siio "leis praticas" que valem incondi- 
cionalmente para o ser racional. 

Resumimos no esquema abaixo todas 
as distingdes que fizemos. 

Concluindo: leis morais GO apenas os 
imperativos categ6ricos. Elas siio universais 
e necess&-ias, mas niio como as leis natu- 
rais. Com efeito, enquanto as leis naturais 
nio-podem-deixar-de-se-concretizar, as leis 
morais podem at6 niio se concretizar, por- 
que a vontade humana esti sujeita niio so a 
raziio, mas tamb6m As inclinagdes sensiveis, 
podendo por isso se desviar. E exatamente 
por essa raziio C que as leis morais siio cha- 
madas "imperativos" ou "deveres". 

Em alemiio, o ser necessario em sentido 
natural se diz "miissen", ao passo que a ne- 
cessidade ou o dever moral se diz "sollen" 

(por exemplo, o "dever" expresso na propo- 
sigiio "todos os homens deuem morrer" se 
expressa com o miissen em alemiio, sempre 
que implica uma necessidade natural, ao 
passo que o "dever" expresso na proposigio 
"todos os homens devem dar testemunho da 
verdade", que n io  implica uma necessidade 
natural, se expressa com o sollen). 

A necessidade da lei fisica, portanto, 
consiste em sua inevitavel realizagio, ao 
passo que a necessidade da lei moral consiste 
em valer para todos os seres racionais, sem 
exce@o. 

Estabelecido assim que a lei moral C um 
imperativo categorico, ou seja, incondicio- 
nado, valid0 por si mesmo, trata-se entiio 
de estabelecer os seguintes pontos-chave: 
1) quais siio as conotagoes essenciais desse 
imperativo, 2) qual C a formula que melhor 
o expressa, 3) qual C seu fundamento (ou 
seja, a condigiio que o torna possivel). 

E nesses pontos-chave que nos dete- 
remos agora, comeqando pel0 primeiro. 
.k - a 

i maximas 1 ( (= subjetivas) I 
7' 

0 s  principios priticos 
podem ser 

imperativos 
(= objetivos) i 

hipotiticos = prescriq6es priticas 

categoricos = leis praticas (morais) 
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3 11 f\ essgncia 
i ,*r 

do imperativo categbrico 

0 imperativo categorico, ou seja, a 
lei moral, niio pode consisitir em ordenar 
determinadas coisas, por mais nobres e 
elevadas seiam. 

Isso significa que a lei moral niio de- 
bende do conteudo. 

Kant chama de "lei material" aauela 
que depende do conte~do. E, segundo ele, 
quando se subordina a lei moral ao conte- 
lido, se cai no empirismo e no utilitarismo, 
porque nesse caso a vontade 6 determinada 
pelo conteudos, conforme agradem ou 
n5o. 

Entzo, do qut ela depende? 
Em uma lei, quando se prescinde 

do conteudo, nada mais resta sen50 sua 
"forma". Assim, a essincia do imperativo 
consiste precisamente em sua validade em 
virtude de sua forma de lei, isto C, por sua 
"racionalidade". 

A lei moral i tal Doraue me ordena 
L 1 

a respeita-la enquanto lei ("deves porque 
deves"). E ela i assim porque vale univer- 
salmente, sem excep5es. 

Eis como Kant expressa essa sua con- 
cepqiio fundamental do "formalismo" mo- 
ral: "[ ...I em uma lei, quando se prescinde 
de toda matCria. isto C. do obieto da vontade 
(enauanto motivo determinantel. nada mais 
iesta sen50 a simples forma de ;ma legisla- 
$50 universal. Portanto, um ser racional ou 
n5o pode de mod0 algum pensar os pr6prios 
principios subjetivamente praticos, isto C, 
suas proprias maximas, ao mesmo tempo 
como leis universais, ou deve admitir que sua 
simples forma, pela qual elas se adaptam a 
uma legisla@o universal, por si so f a ~ a  delas 
leis praticas. " 

Ao dizer isso, Kant nada mais faz do 
que transferir para a sua propria linguagem 
filos6fica o principio evangklico segundo o 
qual nPo 6 moral aquilo que se faz, mas sim 
a intenpio com que se faz. Aquilo que, na 
moralidade evandica, C a "boa vontade" 
como esstncia dimoral,  em Kant C a ade- 
qua@o da vontade a forma da lei. 

Podemos resumir tudo o que foi dito 
ate aqui da seguinte maneira: a essincia do 
imperativo categorico n5o consiste em or- 
denar aquilo qzke devo querer, e sim como 
devo querer aquilo que quero. Portanto, a 
moralidade niio consistira naquilo que se 
faz, mas no como se faz aquilo que se faz. 

6 s  fbrwulas 
do imperativo categ6rico 

Sendo assim, o imperativo categorico 
s6 pode ser um, e sua f6rmula mais apro- 
priada e a seguinte: "Age de mod0 que a 
maxima da tua vontade possa valer sempre, 
ao mesmo tempo, como principio de legis- 
laq5o universal", ou seja, que a tua maxima 
(subjetiva) se torne lei universal (objetiva). 

Esta C a unica f6rmula que Kant, depois 
de ti-la apresentado na Fundamenta@o da 
metafisica dos costumes, tambim a mantCm 
na Critica da raziio pratica. Ela evidencia 
precisamente a pura "forma" da lei moral, 
que C a universalidade (sua validade sem 
exceq6es). 

Na Fundamenta@o, podem-se ler ain- 
da outras duas formulas. 

Diz a segunda: "Age de mod0 a con- 
siderar a humanidade, seja na tua pessoa, 
seja na pessoa de qualquer outro, sempre 
tambim como objetivo e nunca como sim- 
ples meio". Baseada no elevado conceito 
aue coloca o homem n5o como uma coisa 
entre outras coisas, mas acima de tudo, essa 
formulag50 6 omitida na Critica da raziio 
pratica, porque Kant quer levar seu for- 
malism~ i s  extremas conseqiiincias, isto 6, 
prescindindo de qualquer conceito de "fim". 
Com efeito, essa formulaq50 pressupde o 
principio "a natureza racional existe como 
fim em sin. 

A terceira formulac50 da Fundamenta- 
@o diz: "Age de mod0 que a vontade, com 
sua maxima, possa ser considerada como 
universalmente legisladora em relaq5o a si 
mesma " . 

Esta terceira formulac50 C muito seme- 
lhante i primeira e a diferenqa esti no fato 
de que, enquanto a primeira destaca a lei, a 
terceira destaca mais a vontade, como para 
dizer que n5o estamos somente submetidos 
a uma lei, mas que essa lei tambCm C fruto 
de nossa propria racionalidade e, portanto, 
depende de nos: somos nos, com a nossa 
vontade e racionalidade, que damos a lei a 
nos mesmos. 

A terceira formulaq50 supde portanto 
a "autonomia" da lei moral, da qual fala- 
remos adiante. Na Critica da raziio pratica, 
portanto, Kant tambCm omitiu essa for- 
mula@~, com o objetivo de n5o pressupor 
tais conceitos, ainda n5o elucidados, ou 
seja, para obter o maximo de rigor 16gico. 

161 
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5 f\ liberdcade 
C O ~ O  condiC60 
e fundamento d a  lei moral  

0 imperativo categorico, portanto, C 
uma proposiqiio pela qual a vontade 6 de- 
terminada (movida) a priori objetivamente. 
Isso significa que a raz2o pura, em si mesma, 
e' "pratica ", precisamente porque determina 
a vontade sem que entrem em jogo outros 
fatores (bastando a pura forma da lei). 

A existincia da lei moral, ou seja, do 
imperativo categorico como foi definido 
acima, n5o tem necessidade de ser justificada 
ou provada. Ela se op6e a consciincia (diz 
expressamente Kant) como "fato da raz50n 
(ein Faktum der Vernunft). E esse "fato" s6 
pode ser explicado admitindo-se a liberdade. 
Portanto, a conscitncia desse fato (lei mo- 
ral) n i o  deriva de nada anterior, corno, por 
exemplo, da consciincia da liberdade, mas 
vice-versa: nos adquirimos consciincia da 
liberdade exatamente porque antes de tudo 
temos consciincia do dever. 

Sendo assim, diz Kant, nos nos encon- 
tramos diante de fato absolutamente unico. 
0 imperativo (a consciincia do imperativo), 
que me ordena querer segundo a pura for- 
ma da lei, ordena-me substancialmente a 
liberdade. Por isso, n2o se trata de um juizo 
analitico, mas sintitico a priori, porque me 
diz algo de novo. E me diz algo de novo 
nao em dimensgo fenominica, mas metafe- 
nomhica: o dado do dever me diz eo ipso 
que sou livre (caso contrario o dever n5o 
teria sentido) e, portanto, me diz a dimens50 
nao-fenominica da liberdade, mesmo sem 
fazer-me capta-la cognoscitivamente em 
sua ess2ncia. 

0 motivo pelo qual Kant, depois de 
ter ido ate ao ponto de admitir um caso de 
juizo sinte'tico a priori n2o fenomtnico, n50 
tenha tirado as devidas conseqiitncias em 
nivel metafisico, depende unicamente do 
arraigado preconceito "cientificista", que 
o levava a admitir como "conhecimento" 
pleno jure somente o conhecimento de tip0 
matematico-geomttrico e o conhecimento 
de tipo galileano-newtoniano. 

Somente quando se leva isso em conta 6 
que se pode compreender bem por que Kant 
diz que nos nao "conhecemos" (no sentido 
acima indicado) a liberdade e que, para co- 
nhect-la, devemos ter uma intuiqao intelec- 
tiva (dado que esta n5o C um fenemeno, mas 

um numeno), malgrado o fato de apresentar 
dela uma definiqao formal precisa. 

A liberdade C a independgncia (da 
vontade) em rela@o a lei natural dos fen& 
menos, ou seja, do mecanismo causal. 0 que 
equivale ao que se disse sobre o "formalis- 
mo"; a liberdade i a caracteristica propria 
da vontade que pode ser determinada pela 
pura forma da lei, sem necessidade do con- 
teudo (que esta ligado i lei natural do fen& 
meno). Essa liberdade, que n5o explica nada 
no mundo dos fen6menos e que, na dialCtica 
da Raz2o pura, da lugar a uma antinomia 
insuperavel, na esfera moral, ao contrurio, 
explica tudo. E 6 exatamente por isso que 
tomamos conscitncia dela por via moral. De 
modo que Kant conclui: "Portanto, ninguCrn 
teria jamais ousado introduzir a liberdade 
na citncia se a lei moral e, com ela, a raziio 
pratica, niio o houvesse levado a isso, pondo 
sob seus olhos tal conceito." 

Conclus5o: nos conhecemos, primeiro, 
a lei moral (o dever) como "fato da raziio" 
e, depois, dela inferimos a liberdade como 
seu fundamento e como sua condiqiio. Para 
dar um exemplo ~articularmente eloquente, 
se urn tirano, ameaqando-me, me impusesse 
testemunhar em falso contra um inocente, 
poderia muito bem ocorrer que, por medo, 
eu cedesse e jurasse em falso; mas, depois, 
teria remorso. Isso significa que eu compreen- 
do muito bem que "devia" dizer a verda- 
de, mesmo que niio o tenha feito. E se eu 
"devia" dizer a verdade, ent5o eu tambCm 
"podia" (embora tenha feito o contrario). 0 
remorso significa precisamente que eu devia 
e, portanto, podia. 

0 pensamento kantiano a esse res- 
peito n ode, portanto, ser assim resumido: 
"Deves, portanto podes" (e n5o vice-versa). 

m 

6 O principio 
d a  "autonomica moral" 

e s e u  ~i~nificcado 

Se definimos a liberdade como "inde- 
pendincia da vontade em relaq5o ii lei natu- 
ral dos fen6menos" e como "independincia 
em relaqgo aos conteudos" da lei moral, 
entao temos seu sentido "negativo" (ou 
seja, aquilo que ela exclui); se, ao contrario, 
agregamos a essa conotaq5o outra, ou seja, a 
conotaqao de que a vontade (independente) 
tambem esta em condiq6es de determinar-se 
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por si propria, de se autodeterminar, entio 
temos tambim o sentido "positivo" e espe- 
cifico. Esse asDecto ~osi t ivo da liberdade 
C aquilo que Kant chama "autonomia" (= 
determinar para si mesmo sua propria lei). 
Seu contririo C a "heteronomia", ou seja, 
fazer corn que a vontade dependa e seja 
determinada por algo diferente da lei. 

"Liberdade". "autonomia" e "forma- 
lism~''  estiio indissoluvelmente ligados. " 

Naturalmente, isso nio significa que, se 
autodeterminando, a vontade n5o se propo- 
nha conteudos e aue a forma da lei moral 
nHo tenha uma matCria, mas sim que esta 
nzo pode jamais ser o motivo e a condigiio 
determinantes. 

Todas as morais aue se baseiam nos 
"conteudos" corntxometem a autonomia 
da vontade. implicam uma dependencia dela , L 

em relagso i s  coisas e, portanto, i lei da 
natureza e, por conseguinte, comportam a 
heteronomia da vontade. Na pritica, todas 
as morais dos filosofos anteriores a Kant, 

externos 

subjetivos ) 

0 s  motivos 
" materiais" internos 

que determinam 

no principio 
da moralidade 

externos 

.*( objetivos j 
internos 

medidas com esse novo critkrio, revelam- 
se "heter6nomas" e, portanto, falazes. 0 
fil6sofo considera que todas as morais he- 
terenomas, dependendo dos principios em 
que se baseiam, podem se inserir em um dos 
casos representados na tabela abaixo, que 
inclui todos os casos possiveis, exceto o da 
Ctica "formal". 

Em particular, deve-se destacar que 
todo tip0 de Ctica que se baseie na "busca 
de felicidade" C hetertjnoma, porque intro- 
duz fins "materiais", com toda uma serie 
de conseqiit?ncias negativas. A busca da 
felicidade polui a pureza da inten~do e da 
vontade, posto que aponta para determina- 
dos fins (para aquilo que se deve fazer e nHo 
para o como se deve faze-lo) e, portanto, a 
condiciona. Como j i  dissemos, a busca da 
felicidade d i  lugar a imperativos hipotCticos 
e ngo a imperativos categoricos. Toda a Ctica 
grega, que era precisamente eudem6nica 
(isto C, voltada para a busca da eudaimonia 
= felicidade) 6,  ksim, invertida. 

da educaliio (por exemplo segundo 
Montaigne, que sustentava que 
devemos nos conformar aos usos e 
costumes do pr6prio pais) 
da constitui@o civil (por exemplo 
segundo Mandeville, para o qua1 os 
fins individuais se transformam por 
sua conta em sociais) 

do sentimento fisico (por exemplo 
Epicuro, que fundava sua itica so- 
bre o sentimento do prazer) 
do sentimento moral (por exemplo, 
Hutcheson) 

ou seja, a perfeiqiio (como a en- 
tendiam, por exemplo, os est6icos 
antigos, ou Wolff) 

ou seja, a vontade de Deus (como a 
entendiam, por exemplo, Crusius, 
sobre cujos textos Kant dera aulas, e 
a moral teologicamente fundada) 



3 84 Quinta parte - J m m a n ~ e l  Kant 

A moral evangklica, ao contrario, n i o  
C eudemenica, porque proclama a pureza do 
principio moral (a  pureza da intenqiio = a 
pureza da vontade), como ja dissemos. 

Niio devemos agir para alcan~ar a feli- 
cidade, mas devemos agir unicamente pel0 
puro dever. Entretanto, agindo pel0 puro 
dever, o homem torna-se "digno de felicida- 
den, o que comporta conseqiidncias muito 
importantes, como veremos adiante. 

7 0 "bem moral" 
e SMC~ dimens60 universal 

Todas as Cticas pri-kantianas partiam 
da determinaqiio daquilo que C "bem moral" 
e "ma1 moral", dai deduzindo como con- 
seqiitncia a lei moral, prescrevendo entiio 
buscar o bem e evitar o mal. 

Como conseqiitncia de seu formalis- 
mo, Kant subverte precisamente os termos 
da questiio: "0 conceito de bom e mau n i o  
deve ser determinado antes da lei moral, mas 
somente depois dela". Ou seja, C a lei moral 
que pde e faz ser o bem moral e niio vice-versa. 

0 paradox0 deixa de ser gritante quan- 
do o pensamos na otica ja indicada: C a 
inten~iio pura ou a vontade pura que faz ser 
bom aquilo que ela queu, e niio o contrario 
(n io  ha coisa alguma ou qualquer conteudo 
dos quais poderiam derivar a intenqiio e a 
vontade pura). 

Mas, pergunta-se, como se pode passar 
desse rigoroso formalismo i aqio concreta? 
Como se pode passar do imperativo catego- 
rico, que so prescreve a forma, para os casos 
e conteudos particulares? Como C possivel 
a adoqiio de urna aqiio particular sob a lei 
pratica pura (sob o imperativo)? 

Como se vt, o problema que surge aqui 
C analog0 ao surgido na Critica da raziio 
pura a proposito de encontrar urna ponte, 
urna forma de mediaq5o entre os conceitos 
puros e os dados sensiveis. Vimos como 
Kant resolveu esse problema com a doutrina 
do "esquematismo transcendental". Aqui, 
porCm, o problema 6 mais dificil de resol- 
ver, pois se trata de medir o supra-sensiuel 
(corno C o caso da lei e do bem moral) e a 
a@o sensiuel. 

Kant usa como "esquema" o conceito 
de "natureza" entendida como conjunto 
de leis que se concretizam necessariamente 
(ou seja, sem nenhuma exceqio). Ele diz o 
que segue. Imaginemos esta como "tipo" 

Liberdade. A liberdade e o unico 
postulado em grau de explicar a 
existencia da lei moral, do dever. N6s 
conhecemos em primeiro lugar a lei 
moral (o dever) como "fato da razao", 
e depois desta inferimos como seu 
fundamento e sua condi~ao a liber- 
dade: o dar-se do dever me diz corn 
efeito por si mesmo que eu sou livre 
(de outro mod0 o dever nao teria 
sentido) e, portanto, me diz a dimen- 
560 n%o fenom@nica da liberdade, 
embora sem fazer corn que eu a colha 
cognoscitivamente em sua essencia. 
A liberdade e a independ6ncia da 
vontade em re1ac;a"o d lei natural dos 
fencimenos, ou seja, do mecanismo 
causal; esta liberdade, que nao explica 
nada no mundo dos fen8menos e que 
na dialetica da razao pura da lugar a 
urna antinomia insuperavel, ao con- 
trario, explica tudo na esfera moral. 

da moral (e usar a lei e a natureza sensivel 
como "tipo" da lei moral significa USA-la a 
maneira de "esquema" ou "imagem" para 
representar a lei e a natureza inteligivel). 
Agora, tomemos a aqio concreta que nos 
preparamos a realizar e suponhamos que a 
maxima na qual ela se inspira deve se tornar 
lei necessiria (ou seja, n i o  suscetivel de ex- 
ceqdes) de urna "natureza" na qual nos mes- 
mos f6ssemos obrigados a viver. Pois bem, 
esse "esquema" nos revela imediatamante se 
nossa agio C objetiva (moral) ou nao: com 
efeito, se nos satisfizesse viver nesse suposto 
mundo em que a nossa maxima se tornasse 
lei necessaria (que n5o tem exceqdes), isso 
quer dizer que ela estaria em conformidade 
corn o dever; caso contrario, niio. 

Exemplifiquemos: a )  Se alguim diz urna 
falsidade para evitar dificuldades, percebe- 
se logo se o seu comportamento C ou n i o  
moral, transformando sua maxima (= "6  
licito a mim dizer falsidades para evitar 
dificuldades") em lei de uma natureza da 
qual ele proprio devesse necessariamente 
ser parte: com efeito, n5o seria possivel vi- 
ver em um mundo em que todos dissessem 
necessariamente falsidades (e exatamente 
aquele que mente seria o primeiro a niio 
querer viver nesse mundo). 6) Da mesma 
forma, seria possivel viver em um mundo 
no qual todos matassem necessariamente? 
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c) Ou entio em um mundo no qua1 todos 
roubassem necessariamente? E os exemplos 
poderiam se multiplicar B vontade. 

Assim, elevando a maxima (subjetiva) 
ao  plano da universalidade, ficamos em con- 
diq6es de reconhecer se ela 6 moral ou nio.  

"Olha tuas ap5es pela 6tica do univer- 
sale compreenderas se siio a ~ 6 e s  moralmen- 
te boas ou niio". 

Trata-se de um refinado, complexo e 
engenhoso mod0 de expressar aquele mesmo 
principio que, com extrema simplicidade 
de veracidade, o Evangelho afirma: "Nio 
faqas aos outros aquilo que nZo queres que 
seja feito a ti". a 

Para Kant n i o  basta que uma aq5o seja 
feita segundo a lei, ou seja, em conformidade 
com a lei. Neste caso, a aqio poderia ser sim- 

plesmente "legal" (feita em conformidade 
com a lei) e n i o  "moral". Para ser moral, a 
vontade que esta na base da aqio deve ser 
determinada "imediatamente" so pela lei. 
Se faqo caridade aos pobres por puro dever, 
faqo uma aqio moral; se a faqo por compai- 
x i o  (que i um sentimento estranho ao dever) 
ou para me mostrar generoso (o  que 6 mera 
vaidade), faqo uma aqio simplesmente legal 
ou at6 hipocrita. 

Esti claro que, como ser sensivel, o 
homem n5o pode prescindir dos sentimentos 
e das emoq6es. Mas, quando eles irrompem 
na aqio moral, so podem macula-la: e sZo 
perigosos at6 quando impelem no sentido 
indicado pel0 "dever", precisamente porque 
ha o risco de fazerem a aqio cair do plano 
moral para o plano puramente legal, no 
sentido que acima esclarecemos. 

Em sua ktica, Kant reconhece direito 
de cidadania a um unico sentimento: o 
sentimento do "respeito". Trata-se, porim, 
de um sentimento suscitado pela propria 
lei moral e, portanto, de um sentimento 
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diferente dos outros. Com efeito, contras- 
tando as inclinaq6es e as paixijes, a lei moral 
imp6e-se sobre elas, abate a sua soberba e 
as humilha: e isso. ~recisamente. suscita na 
sensibilidade humaka o ~~resDeitd~~ diante de 
tal "potencia" da lei moral. t o m 0  dissemos, 
trata-se de um sentimento sui generis, ou 
seja, de um sentimento que nasce com base 
em um fundamento intelectual e rational, 
enquanto e' suscitado pela propria raziio. E 
Kant urecisa: "Esse sentimento 6 o unico aue 
Dodemos conhecer inteiramente a briori e do 
&a1 Dodemos conhecer a necessihade". 
L L 

Evidentemente, o respeito se refere 
sempre e s6 a pessoas, nunca a coisas. As 
coisas inanimadas e os animais podem 
suscitar amor, medo, terror etc., mas nunca 
"resueito". E o mesmo vale Dara o homem 
entendido como "coisa". ou seia. no seu , , 
aspect0 fenomcnico: podemos amar, odiar 
e ate mesmo admirar um grande gcnio ou 
um poderoso, mas o respeito 6 outra coisa, 
nascendo somente diante do homem que 
encarna a lei moral. 

Nesse sentido. como "rnovente". o 
respeito pode colaborar para que haja obe- 
diencia a lei moral. 

Tudo isso explica melhor as caracteris- 
ticas da lei moral como "dever". A medida 
que exclui a influencia de todas as inclina- 
&es sobre a vontade. a lei moral exDressa 
uma "coerq5o pr&tican das inclinaq6es, sua 
submiss50 (e, portanto, respeito) e, por con- 
seguinte, manifesta-se como "obrigatorieda- 
den. Em um ser perfeito, a lei moral 6 lei de 
"santidade"; em um ser finito, 6 "dever". 

Desse modo, cornpreendemos por que 
Kant p6e o dever acima de tudo, enquanto 
revelador da Dertenca do homem tambim 
ao mundo inteliaivel, alCm do mundo sen- " ,  

sivel, com todas as conseqSncias que dai 
decorrem. izl 

0 mundo inteligivel e numenico que 
escapava a razao pura, fazendo-se-lhe pre- 
sente apenas como exigcncia ideal (IdCias 
da razao), revela-se portanto acessivel por 
via pratica. De simples IdCias (exigcncias 

estruturais da raziio), a liberdade (objeto da 
terceira antinomia da IdCia cosmologica), a 
imortalidade (da alma) e Deus, na Critica da 
Raziio pratica, tornam-se postulados. 

0 s  postulados "niio s5o dogmas teo- 
ricos, mas pressupostos, de um ponto de 
vista necessariamente pratico; portanto, n5o 
amplificam o conhecimento especulativo, 
mas diio as Ide'ias da raziio especulativa em 
geral (por meio de sua relaqiio com os prin- 
cipios praticos) uma realidade objetiva, e 
autorizam conceitos dos quais, se assim niio 
fosse, niio se poderia presumir nem mesmo 
a afirma@o de sua possibilidade". 

A forqa dos postulados esta no fato de 
que temos de admiti-10s para poder explicar 
a lei moral e seu exercicio. Se n5o os admitis- 
semos, niio poderiamos explicar a lei moral. 
E como esta C um "fato" inegavel, assim a 
realidade dos postulados tambCm i ineghvel. 
E por isso que Kant diz que os postulados 
"d5o as IdCias da raz5o especulativa em 
geral uma realidade objetiva". 

Eis uma apresentaq50 sintitica dos tres . . 
postulados. 

b e r  Oittcn 

v c n  

3 m m a n u c L  S t u n t .  

F r ~ ~ t i s p i c i o  
tiiz Fundac;;lo da  m e t a f i i c n  dos costumes. 
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Ja vimos que a liberdade C a condiqiio 
do imperativo e, ao mesmo tempo, dele de- 
riva. Kant fala at6 do imperativo categorico 
como de uma proposiqiio sintitica a priori 
que implica estruturalmente a liberdade e, 
portanto, como algo que C capaz de levar 
para alCm do mundo dos fenbmenos. 

Mas ele diz ainda mais. A categoria de 
causa, que C um conceit0 puro, i em si mes- 
ma a~licavel tanto ao mundo fenomhico 
(causa entendida mecanicamente) como ao 
mundo numhico (causa livre). E embora 
seja teoricamente impossivel a aplicaqiio da 
causalidade ao numeno, no entanto C possi- 
vel sua aplicaq30 21 vontade pura no campo 
da moral - e, assim, C possivel conceber a 
vontade pura como causa livre. 

Desse modo, o homem descobre per- 
tencer a dois mundos: por um lado, como 
fenGmeno, ele se reconhece como determi- 
nado e sujeito i causalidade mechica;  por 
outro lado, porim, ele se descobre como ser 
inteligivel e livre, em virtude da lei moral. 

E nada impede que uma mesma aq50, 
pertencente a esfera sensivel, seja condicio- 
nada mecanicamente e determinada neces- 
sariamente no seu desenvolvimento, mas 
que, no entanto, sendo devida a um agente 
que pertence ao mundo inteligivel, tambim 
possa pertencer "ao mundo inteligivel, ter 
como seu fundamento uma causalidade sen- 
sivelmente incondicionada e, portanto, ser 
pensada como livre". (Em outras palavras, 
nada impede que uma mesma aqiio possa ser 
~roduzida  por uma causa livre e, portanto, 
nurninica, e se desdobrar segundo as leis da 
necessidade em dimensiio fenominica.) 

do dever) C "bem supremo". Entretanto, 
ela ainda niio 6 o bem em sua completude e 
integralidade. Esse C apenas a virtude a qua1 
se acrescenta tambim aquela felicidade que 
lhe compete por sua propria natureza de vir- 
tude. A virtude, junto com a felicidade que 
lhe compete, constitui o "sumo bem". Ora, 
a busca da felicidade nunca gera a virtude 
(porque faz a moral cair no eudemonismo, 
pelas razoes que ja vimos), e a busca da 
virtude tambem niio gera por si a felicidade. 
Pelo menos, i o que ocorre neste mundo, 
que n3o C governado pelas leis morais, e sim 
pelas mechicas. 

Entretanto, a busca da virtude nos 
torna dignos de felicidade. E ser dignos de 
felicidade mas niio ser felizes C absurdo. Sai- 
mos desse absurdo postulando um mundo 
inteligivel e um Deus, onisciente e onipoten- 
te, que adeque a felicidade aos mtritos e aos 
graus da virtude. 

Em outras palavras, a lei moral me 
ordena ser virtuoso; isso me torna digno 
de felicidade; precisamente por isso, C licito 
postular a existcncia de urn Deus que faqa 
corresponder, em outro mundo, aquela feli- 
cidade que compete ao mCrito e que niio se 
realiza neste mundo. (Sem esse "postulado", 
ter-se-ia uma situa~iio absurda, contraria a 
raziio.) 

A imortalidade da alma i postulada 
como segue. 0 sumo bem requer a "per- 
feita adequaqiio da vontade i lei moral". 
E isso, precisamente, nos C ordenado pelo 
imperativo. Mas essa "perfeita adequagiio 
da vontade 5 lei moral" 6 a "santidade". 
Ora, como esta: a) i exigida categoricamente 
e b)' ninguCm neste i u n d o  pode concre- 
tizi-la, "ela so podera ser encontrada em 

A existincia de Deus e recuperada no um progresso ao infinito7', ou seja, em um 
plano de "postulado" do seguinte modo. A progresso que cada vez mais se aproxime 
virtude (que 6 o exercicio e a concretizagiio daquela "adequa@o completa". "Mas tal 



progresso infinito - escreve Kant - so i 
possivel pressupondo urna existcncia e urna 
personalidade do proprio ser racional que 
perdurem ao infinito: e isso toma o nome de 
imortalidade da alma" . 

Trata-se de um mod0 bastante insolito 
de conceber a imortalidade e a vida eterna (o 
paraiso): isto 6, niio como urna condiqiio de 
certo mod0 estatica ou, pelo menos, apro- 
cessual, mas precisamente como um incre- 
mento e um progresso infinitos. Para Kant, 
a imortalidade e a outra vida constituem um 
aproximar-se-sempre-mais-da-santidade, 
um continuo crescimento na dimensio da 
santidade. 

A raz5o pratica, portanto, "preencheu" 
as exigfncias da raz5o pura que eram as 
IdCias, dando-lhes urna "realidade moral": 
ela n5o est6 justaposta ii raziio pura, mas 
sobreposta, ou melhor, sobreordenada a 
ela. 0 contrario C impensavel, diz Kant, 
"porque, em ultima anhlise, todo interesse 
i pratico, e at6 mesmo o interesse da raziio 
especulativa s6 6 perfeito condicionadamen- 
te e no uso pritico". 

A Critica da raziio pura so adquire seu 
justo significado ii luz da Critica da raziio 
pratica, que consti 
nante obra de Kan 

Postulados da razlo pratica. 
0 s  postulados s%o pressupostos de 
um ponto de vista necessariamente 
pratico; portanto, n%o ampliam o 
conhecimento especulativo, mas d3o 
as ldeias da raztio especulativa em 
geral urna realidade objetiva, e au- 
torizam conceitos dos quais de outro 
mod0 ntio se poderia sequer afirmar 
a possibilidade. Estes postulados, sem 
os quais n%o se poderia fazer jus a lei 
moral, correspondem, portanto, as 
tres ldeias da raz%o pura, e s%o: 
1) a liberdade, postulada pelo fato 
de que e possivel conceber a vontade 
pura como causa livre: urna mesma 
a@o pode ser produzida por urna 
causa livre e, portanto, numenica, e 
desdobrar-se depois segundo as leis 
da necessidade fenomenica; 
2) a exist&ncia de um Deus onisciente 
e onipotente, postulada para adequar 
a felicidade do homem a seus meritos 
e ao grau de sua virtude; 
3) a imortalidade da alma, postulada 
no sentido de um aproximar-se-sem- 
pre-mais-da-santidade, pois a santida- 
de requerida pelo sumo bem, sendo a 
perfeita adequaqio da vontade a lei 
moral, pode encontrar-se apenas em 
um process0 ao infinito. 
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Mostrar que e como a RAZAO PURA 

OBJETIVO PRINCIPAL esta em grau de determinar sozinha (livremente) 
a VONTADE, sem interuen~iio de impulsos sensiveis: 

apenas neste caso podem existir LEIS MORAIS (universais) 

Podem ser leis morais (deveres universais) apenas 
OS IMPERATIVOS CATEGORICOS: 

regras praticas objetiuas que valem rndependentemente de todas as condr@es 
subletrvas acrdentais que podem ser encontradas em u m  ser raczonal 

-- - - -- -- - --- - 
I 

Enquanto a matiria de um imperativo categorico t o objeto da vontade, 
a essincia do pr6prio imperativo (do dever) consiste em seu 

ualer em virtude da FORMA DE LEI, 

e sua formulafiio mais apropriada C :  

"Age de modo que a maxima (a regra pratica subjetiva) de tua vontade 
possa valer sempre, a0 mesmo tempo, 

como principio de uma legisla@o universal (regra pratica objetiva)" 

(Proposigiio srnte'tzca a przorr em grau de determinar objetivamente a vontade) 
-- -- - - - - 

-- - i _ _ -  - --- - 

A ADEQUACAO D A  VONTADE A FORMA D A  LEI MORAL ( D O  DEVER) 
E 0 RESPEITO P E L 0  P R ~ P R I O  DEVER 

1 Gnrco sentrrnento 1 
racional puro, ' A existEncia da lei moral, ' 

cognoscivel a prrorr 1 /que determina o concerto de bem, \\ - 

/ - C um fato da razzo, I _ - -LIBERDADE 
- -- I e se explica apenas se se postula- - - - -' \ - - em sentido positiuo: 

LIBERDADP: - - - I - - - - - - - - -  a liberdade: - - - - cavacidade da 
' em sentido negatrvo 1 ' 

Independincia 
\, n6s adqu~rimos consci2ncla da l~berdade 1 vontade lndependente 

\ porque temos antes de tudo / 1 de autodeterminar-se 1 
da vontade em rela@o conscif ncia do dever / ( AUTONOMIA) 1 B lei natural I 

As trss Idtias da razlo teorica pura tornam-se, portanto, na razlo pratlca pura, trEs POSTULADOS: 1 ' 1) liberdade, 2 )  exist2ncia de Deus, 3) rmortalrdade da a h a ,  pressupostos prdtrcos necessdnos 
que niio amplzam o conhecimento especulatrvo, mas conferem realtdade obletzva 

\ 
as Iditas da raziio especulatwa pura 

- - -- - - - -- - - 

A RAZAO pode e deve determinar a VONTADE 

de modo puro segundo a LEI MORAL,  RESPOSTA AO PROBLEMA isto 6, segundo a proposi@o sintitica a priori 
INICIAL do imperativo categdrico fundado sobre a LIBERDADE 
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IV. A " C v i t i c a  do juizo" 

Na Critica do juizo Kant se propde a tarefa de mediar entre 
os dois mundos, fenomhico e num@nico, e de captar de algum 

A pOssibi'idade mod0 sua unidade, embora salientando que tal mediaglo ndo de mediaqdo 
entre dois e de carater cognoscitivo. 0 fundamento que permite passar do 
mundos: dominio da natureza ao dominio da liberdade e uma terceira 
fenom@nico faculdade que, estreitamente ligada com o sentimento puro, 
e num6nico Kant individua como intermediaria entre o intelecto (enquanto 
--§ 1 faculdade cognoscitiva) e a razao (enquanto faculdade pratica), 

e chama de faculdade do juizo. 

0 juizo, que e em geral a faculdade de assumir o "particular" no "universal", 
pode ser determinante, quando s%o dados tanto o particular quanto o universal e 

o objeto e, portanto, determinado cognoscitivamente, ou entlo 
Ojuizopodeser de mod0 reflexivo, quando e dado apenas o particular e falta 
determinante uma lei universal e objetiva a qua1 referi-lo. Ora, o principio-guia 
ou reflexivo a prior; que nos juizos reflexivos singulares permite remontar do 
- 5 5 2  particular ate o universal "procurado" e a hipotese da finalidade 

da natureza, segundo uma unidade tal qua1 poderia ter sido es- 
tabelecida por um intelecto divino. E e possivel encontrar o finalismo da natureza 
de dois modos: refletindo sobre a beleza (juizo estetico), ou entlo refletindo sobre 
a ordem da natureza (juizo teleologico). 

0 juizo estetico, ou de gosto, versa sobre o belo, o qua1 para Kant e a proprie- 
dade que nasce da relaglo dos objetos equacionados corn nosso sentimento de pra- 
zer e que nos atribuimos aos proprios objetos. 0 belo implica quatro caracteristicas: 

a) um prazer desinteressado; 
0 juizo estetico b) um prazer universal (subjetivo) e ndo conceitual; 
estd em relaq~o c) a forma da finalidade de um objeto, entendida como ideia 
com nosso de um acordo quase intentional daspartes em um todo harmbnico; 
sentimento d)  um prazer necesdrio subjctivo. 
de prazer 0 fundamento do juizo estetico e o livre jogo harmdnico que 
4 9 3  o objeto produz em nossas faculdades espirituais: e a harmon ia, 

produzida pelo objeto, entra a fantasia e o intelecto. 

6suMime 6 afim a0 belo, porque tambem ele agrada porsimesmo. Enquanto, 
parbm, o bclo se mfere a forma do objeta, caracterizada pela limita@o, e produz um 

prazer positivo, o sublime se ~ehre, a0 contrario, aquilo que e in- 
0 sublime 
implica 
a repr@senta@o 
do ilimitado 
-94 

No juizo teteotogico cornidrrra-se a finalidad% da natureu: NBo sabernos 
como a natureza seja em si mema, e todavia hJ em nth uma tm&ncia irnefredwel 

de mnrldedds coma finslistiticamcnb organizads, como produ- 
NO juizo zida intencionalmente por urn intelccto superior. Segundo os 
teleologico principios da raz$to - e esta i a conclusHo da Critica do julzo - hh 
conridera-se rnotiws suficientcs para considtrar o homem como finalidade 
a finalidade liltima da natunza sobre a terra e todas as outras coisas naturais 
da natureza como um sistema finalizado para o homem. Esta foi a obra que 
-35 teve maior influ6ncia sobrc os contempor8ncos de Kant e tambem 

sobre a gerag9o sucessiva. 
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A Critica da raziio pura ocupou-se da 
faculdade teorica, ou seja, do aspect0 cog- 
noscitivo da raz5o humana, concluindo que 
a esfera por ela dominada i a da experihcia 
(real ou possivel), que C a esfera dos fen6- 
menos. 0 intelecto humano imp6e a lei aos 
fen6menos e estes, regulados pelas leis do in- 
telecto, constituem a natureza. Essa natureza 
caracteriza-se pela causalidade meciinica e 
pela necessidade, que C a necessidade mesma 
que Ihe imprime o intelecto. 

A Critica da raziio pratica, ao inves, 
tratou de um tipo diverso de legislag50, 
caracterizada pela liberdade. Tal legislag50, 
porem, n50 se explica em um imbito teorico, 
mas pratico. 

Portanto, o dominio da raz5o pura n5o 
pode de mod0 algum nos representar seus 
objetos como coisas em si, mas somente 
como fen6menos; ja o dominio pratico pode 
nos representar seus proprios objetos como 
coisas em si (supra-sensiveis , mas n5o pode 
conhec&los teoricamente. A s coisas em si 
e aos numenos so podemos dar realidade 
pratica. 

E evidente que essa "ruptura" entre 
"fen6meno" e "n6meno7' devia atormentar 
Kant, ainda mais que: 

a )  jL na primeira Critica, ele havia ad- 
mitido (embora com uma sCrie de cautelas 
e distinq6es) que a coisa em si 6 o substrato 
numinico do fenbmeno (pensiivel, mesmo 
que niio cognoscivel); 

6) na segunda Critica, havia admitido 
o acesso por via pritico-moral ao mundo 
das coisas em si e dos numenos. 

Na Cra'tica do juizo, ele se propbe en- 
tiio a tarefa de tentar uma mediaqiio entre 
os his miaados e, cle certa forma, captar 
sua unidade e otu fundamento, embora 
r e a f i r m a h  firmcmente que essa media~io  
niio poderi ser de carater "cognoscitivo" e 
"tebrico". 

Esse fundamento 6 uma terceira fa- 
culdade, que Kant identifica como inter- 
mediiria entre o intelecto (= faculdade 
cognoscitiva) e a razHo (= faculdade pratica) 
e que chama de faculdade do 'cjuizo", que 
se revela estreitamente vinculada com o 
sentimento puro. 

Segundo Kant, o juizo em geral C a 
faculdade de assumir o "particular" no 
"universal", ou seja, a faculdade de pensar 
o particular contido no universal. Ora, a esse 
respeito, dois casos s5o possiveis. 

1) No primeiro caso, podem se dar 
tanto o "particular" como o "universal". 
Nesse caso, o juizo que opera a adogso 
do particular (ja dado) pela universal 
(tambCm ja dado) C determinante. Todos 
os juizos da Critica da raziio pura s5o 
determinantes, porque s5o dados tanto 
o particular (o  multiplo sensivel) como o 
universal (as categorias e os principles a 
priori). Kant chama esse juizo de "deter- 
minante", porque determina teoricamente 
o objeto (o  constitui como objeto). 

2) Ou entio, no segundo caso, pode 
ser dado so o "particular", devendo o "uni- 
versal" ser procurado. E C precisamente o 
juizo que deve encontra-lo. Nesse caso, 
o juizo se chama "reflexivo". E chama-se 
"reflexivo" porque esse "universal que 
se deve encontrar" n5o 6 uma lei a priori 
do intelecto, mas, diz Kant, deriva de urn 
"principio da reflex20 sobre objetos para os 
quais, objetivamente, nos falta em absoluto 
uma lei"'. Note-se que, aqui, "reflex50" 
assume sentido niio genCrico mas tknico: 
para Kant, "reflexiio" signaca comparar e 
conjugar representac;tjes enere i e cdoci-  
las em relaqio com nossas facul&a do 
conhecimento. 

Como veremos, esse principio "univer- 
sal" da reflex50 C diferente do universal do 
intelecto e C andogo ao das IdCias da razio: 
ele consiste na Ide'ia de finalidade. 

Note-se alCm disso que, enqwnto no 
juizo determinante os dados particulares 
s io  os fornecidos pela sensibilidede e, por- 
tanto, sdo dados informes que siio "infor- 
mados" pelas categorias, no juizo reflexivo 
os dados s5o constituidos plos objetos jli 
determinados pelo " juizo determinante" ou 
teorico. Assim, podemos dizer que o "juizo 
reflexivo" reflete sobre esses objetos ja teo- 
ricamente determinados (sobre as represen- 
tagbes desses objetos) a fim de "encontrar" e 
"recuperar" a concordiincia entre si e corn o 
sujeito (com suas faculdades cognoscitivas e 
com suas exigCncias morais, particularmente 
com a liberdade). 
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No juizo reflexivo, captamos as coisas 
como em harmonia umas com as outras e 
tambCm em harmonia conosco. 

Como dissemos, o universal proprio 
do juizo reflexivo corresponde as Ide'ias da 
raziio e a seu uso regulativo. Com efeito, 
nos juizos reflexivos singulares, para poder 
remontar do particular ao universal que deve 
ser "encontrado" (ou seja, para encontrar a 
unidade sob a qua1 reunir os varios objetos 
e os varios casos), temos necessidade de 
um principio-guia a priori que, segundo 
Kant, C apenas a hipotese da finalidade da 
natureza em seus multiplos casos e mani- 
festaqGes, ou melhor, na consideragiio da 
natureza e de tudo o que nela foi deixado 
indeterminado pel0 nosso intelecto, se- 
gundo urna unidade, precisa Kant, que um 
intele~to divino teria podido estabelecer. 

E evidente que, considerada desse 
ponto de vista, ou seja, como a realizagiio 
do projeto de urna mente divina, toda a rea- 
lidade da natureza, particularmente todos 
os acontecimentos que nos aparecem como 
contingentes, manifestam-se sob urna luz 
completamente diferente, ou seja, a luz de 
um objetivo e de urn fim. 

Desse modo, o conceito de fim, que 
fora excluido da Raziio pura, ingressa na 
filosofia kantiana nessa formula do "juizo 
reflexivo", aliiis bastante sugestiva. 0 concei- 
to de fim niio C um conceito teorico, como ja 
recordamos, mas algo que se radica em urna 
necessidade e em urna instiincia estrutural 
do sujeito. 

Entretanto, embora dentro desses limi- 
tes, o juizo reflexivo "fornece o conceito in- 
termediario entre o conceito da natureza e o 
da liberdade", porque a finalidade faz a na- 
tureza perder sua rigidez mecanicista e torna 
possivel sua harmonizagao com a liberdade. 

Mas podemos "encontrar" o finalismo 
na natureza de dois modos diferentes, ainda 
que conjugados entre si: 

a )  refletindo sobre a beleza; 
b) refletindo sobre a ordem da natureza. 
Dai a distingiio kantiana de dois tipos 

de "juizo reflexivo": 
a )  o juizo estktico; 
b) o juizo teleologico. 

A existhcia de juizos estiticos C um 
dado de fato evidente por si. Mas, diante 

dois problemas: 1) em primeiro lugar, o de 
estabelecer o que seja propriamente o belo 
que nele se manifesta; 2) em segundo lugar, 
o de remontar ao fundamento que o torna 
possivel. E eis a S O ~ U ~ ~ O  kantiana para esses 
dois problemas. 

1) Para Kant, o belo nao pode ser urna 
propriedade objetiva das coisas (o belo onto- 
logico), mas algo que nasce da relaqiio entre 
o objeto e o sujeito. Mais precisamente, C a 
propriedade que nasce da relaqiio dos obje- 
tos comparados com nosso sentimento de 
prazer, e que nds atribuimos aos proprios 
objetos. A imagem do objeto referida ao 
sentimento de prazer, comparada a este e 
por este avaliada, da lugar ao juizo de gosto. 
Belo, portanto, C aquilo que agrada segundo 
o juizo de gosto, o que implica em quatro 
caracteristicas que Kant deduz das quatro 
classes de categorias. 

Belo. E aquilo que se expressa no 
juizo estetico. Para Kant o belo ndo e 
urna propriedade objetiva das coisas, 
mas e a propriedade que nasce da 
relagdo entre o objeto e o sujeito, a 
partir da relaqdo dos objetos equacio- 
nados com nosso sentimento de pra- 
zer e que nos atribuimos aos proprios 
objetos. Com base nas quatro classes 
de categorias (qualidade, quantidade, 
relaqdo, modalidade), o belo, enquan- 
t o  e aquilo que agrada segundo o 
juizo de gosto, implica quatro carac- 
teristicas; com efeito, o belo e: 
a) aquilo que agrada sem interesse, 
ndo ligado ao prazer dos sentidos 
nem ao Q t i l  econ6mic0, nem muito 
menos ao bem moral; 
b) aquilo que agrada universalmente 
(subjetivamente) e na"o conceitual- 
mente: ele vale para todos os homens, 
mas sua universalidade ndo e de cara- 
ter conceitual e cognoscitivo; 
C) a forma da finalidade de um ob- 
jeto, enquanto este e percebido sem 
a representaqdo de urna finalidade: 
trata-se da propria ideia da finalidade 
em seu aspect0 formal e subjetivo, 
entendida como ideia de um acordo 
quase intencional das partes em um 
todo harmbnico; 
d) aquilo que e ndo conceitualmente 
reconhecido como objeto de um pra- 
zer necessario, no sentido de urna ne- 
cessidade subjetiva, que se impde ndo 
logicamente a todos os homens. 

da existgncia do juizo estktico, colocam-se 
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a) Belo C o objeto de "prazer sem inte- 
resses". Falar de prazer sem interesses signi- 
fica falar de um tip0 de prazer que n io  esta 
ligado ao prazer grosseiro dos sentidos, nem 
ao util econbmico nem ao bem moral. 

b) Belo 6 "aquilo que agrada universal- 
mente. sem conceito". 0 mazer do belo C 
universal, porque vale para todos os homens 
e, portanto, se distingue dos gostos indivi- 
duais; entretanto, essa universalidade n5o 6 
de carater cognoscitivo. Trata-se portanto de 
uma universalidade "subjetiva", no sentido 
de que vale para cada sujeito (referida que 
C ao sentimento de cada um). 

C )  " A  beleza C a forma da finalidade 
de um objeto, enquanto C percebido sem a 
representagiio de um objetivo". 

d)  "0 belo C aquilo que C reconheci- 
do, sem conceito, como objeto de prazer 
necessario." Trata-se, obviamente (corno 
tambCm no caso da universalidade). n5o de , , 
uma necessidade logica, e sim subjetiva, no 
sentido de que se trata de algo que se impoe 
a todos os homens. 

2) Resolvido o primeiro problema, 
vejamos o segundo: qua1 C o fundamento 
do juizo (reflexivo) estCtico? 

0 fundamento do iuizo estitico C o 
"jogo livre e a harmonia das nossas fa- 
culdades espirituais" (entre a fantasia e o 
intelecto), que o objeto produz no sujeito. 
0 juizo de gosto, portanto, C o efeito desse 
jogo livre das faculdades cognoscitivas. 

SBo compreensiveis, portanto, as con- 
clus6es de Kant: "Esse iuizo Duramente sub- 
jetivo (estitico) do objeto precede o prazer 
pelo objeto, e C o fundamento desse prazer 
pela harmonia das faculdades de conhecer: 
mas essa validade subjetiva universal do 
prazer, que nos ligamos a representag50 do 
objeto que chamamos 'belo', so se funda na 
universalidade das condiq6es subjetivas no 
juizo dos objetos". 1, 

0 sublime C afim ao belo, porque tam- 
bim agrada "por si mesmo" e, do mesmo 
modo, pressup6e um "juizo de reflexio". 

A diferenga esta no fato de que o belo 
diz respeito a forma do objeto, e a forma C 
caracterizada pela limitaqiio (determinaqiio), 
ao passo que o sublime tambCm diz respeito 
iquilo que C informe e que, enquanto tal, 
implica a representaq50 do ilimitado. 

AlCm disso, o belo produz um prazer 
positivo, enquanto o sublime produz um 
negativo: "0 sublime n5o pode se unir a 
algo atrativo - diz Kant -; e, como o 
espirito n io  C so atraido pel0 objeto, mas 
alternadamente atraido e repelido, o prazer 
do sublime niio C tanto uma alegria positiva, 
mas muito mais um continuo maravilha- 
mento e estima, isto 15, merece ser chamado 
de prazer negativo". 

E, por fim, o espirito tende i comoqiio 
ao se representar o sublime, ao passo que, 
representando-se o belo, "goza de calma 
contemplag50". 

Mas o sublime niio esta nus coisas, e 
sim no homem. 

0 sublime C de duas espCcies: mate- 
matico e dinsmico; o primeiro C dado pel0 
infinitamente grande, e o segundo pel0 infi- 

Sublime. 0 sublime e afim ao belo, 
porque tambem ele agrada porsi mes- 
mo. A diferenga fundamental consiste 
no fato de que o belo se refere 21 for- 
ma do objeto, caracterizada pela limi- 
ta@o, enquanto o sublime se refere 
tambem aquilo que e informe e que 
implica a representag30 do ilimitado. 
AIem disso, enquanto o belo produz 
um prazer positivo, o sublime dele 
suscita um negativo, porque o esplrito 
e alternadamente atraido e rejeitado 
pelo objeto: o prazer do sublime n%o 
e alegria positiva, mas continua ma- 
ravilha e estima. 
Quando o sublime e representado, o 
espirito tende a comogao, ao passo que 
quando o beloe representado, elegoza 
de uma contemplagBo repousante. 
0 sublime na"o esta nas coisas, e sim 
no homem, e e de duas especies: 
a) sublime matematico, dado pelo 
infinitamente grande; 
b) sublime dinbmico, dado pelo infi- 
nitamente poderoso. 
Diante do infinitamente grande (oce- 
ano, ceu etc.) ou do infinitamente 
poderoso (terremotos, vulcdes etc.), o 
homem se descobre pequeno e como 
que esmagado, mas tambem superior 
a ele, porque traz em si as ldeias da 
raz%o que d o  ldeias da totalidade ab- 
soluta. No sentimento do sublime, o 
espirito e impelido a abandonar a sen- 
sibilidade e a ocupar-se de ldeias que 
cont@m uma finalidade superior. 
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nitamente poderoso. Diante do imensamente 
grande (oceano, cCu etc.) ou do imensamente 
poderoso (terremotos, vulc6es etc.) o ho- 
mem, por um lado, se descobre pequeno 
e se sente esmagado, mas, por outro lado, 
descobre ser superior aquele imensamente 
grande ou poderoso de carhter fisico, dado 
que leva em si as IdCias da raziio, que siio 
IdCias da totalidade absoluta, que superam 
aquilo que, a primeira vista, parecia superar 
o proprio homem. 

Em conclusiio, a definigiio mais apro- 
priada de sublime 6 a seguinte: "Sublime 6 
aquilo que, pel0 fato mesmo de poder so 
pen&-lo, atesta urna faculdade de espiri- 
to superior a toda medida dos sentidos". 
2 ";;Is 

0 jdzo teIeobgico 

e as concI~.\s~es 

da "Critica do j ~ i z o "  

A finalidade do juizo estitico C urna 
finalidade "sem objetivo", como vimos, isto 
6, urna finalidade para o sujeito (o objeto 
parece feito de proposito para o sujeito, a 
fim de p6r harmonicamente em movimen- 
to suas faculdades). No juizo teleologico, 
ao contr6ri0, considera-se a finalidade da 
natureza. 

Essa C a parte mais atormentada da ter- 
ceira Critica, porque muitas consideragoes 
de Kant o levariam a conclusoes metafisicas, 
que ele, no entanto, repele por causa dos 
preconceitos que carrega desde a primeira 
Critica. 

As conclusoes do filosofo siio as se- 
guintes. 

Niio sabemos como a natureza C em 
si mesma (considerada numenicamente), ja 
que so a conhecemos fenomenicamente. En- 
tretanto, niio podemos deixar de considera- 
la como organizada finalisticamente, dado 
que em nos ha uma tenddncia irrefreauel a 
considera-la desse modo. 

Alias, Kant admite a t i  que alguns 
produtos da natureza fisica (0s organismos) 

n io  podem ser explicados segundo leis pu- 
ramente mechicas, exigindo "uma lei de 
causalidade inteiramente diferente", isto C, 
a causalidade finalistica. 

Entretanto, niio C possivel a extensiio 
do finalismo a toda a natureza, do ponto de 
vista cognoscitivo. Kant encontra a solugio 
precisamente gragas ao Juizo teleokgico, 
entendido como simples "juizo reflexivo". 

Entretanto, Kant reconhece que a 
considerag50 teleologica tem uso normativo 
heuristico, ou seja, valido "para investigar 
as leis particulares da natureza". 

Mas a conclusiio da Critica do juizo C 
que a realizaqiio do fim moral do homem i 
o objetivo da natureza: "Segundo os prin- 
cipios da raziio, existem motivos suficientes 
[. . .] para considerar o homem como objeti- 
uo ultimo da natureza sobre a terra, de modo 
que, em rela@io a ele, todas as outras coisas 
naturais constituem u m  sistema de fins". 

Sem o homem, o mundo seria um de- 
serto vazio. E s6 a "boa vontade" constitui 
urna finalidade ultima. 

Essa foi a obra que teve maior influh- 
cia sobre os contemporiineos de Kant e 
tambCm sobre a geragiio sucessiva. 

Finalidade da natureza. A finali- 
dade para Kant e em geral o acordo 
formal entre a existhcia de urna coisa 
e seu escopo (material) possivel; n3o 
se trata, portanto, de urna proprieda- 
de do objeto, mas de um conceit0 a 
priorique tem origem apenas no juizo 
reflexivo. Ora, segundo a estrutura 
particular da faculdade cognoscitiva 
humana, pode-se julgar possivel um 
fim intencional de toda a natureza 
apenas pensando em urna causa que 
esteja intencionalmente em a@o e, 
portanto, pensando em um ser que 
produz de mod0 analog0 a causa- 
lidade de um intelecto: este e um 
principio subjetivo que serve simples- 
mente para urn juizo reflexivo, que 
em particular e o juizo teleologico 
(de telos, "fim, escopo"). 
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REFLEXAO: 
comparaqlo 
e conjunqlo 

de representagoes, 
entre si e 

com as faculdades 
cognoscitivas humanas, 

baseadas em um conceito 

KANT 

Indiuiduar o possivel fundamento de MEDIAGO 
entre o MUNDO FENOMBNICO (dominio da razzo especulativa) 

e o MUNDO NUMENICO (dominio da razrio pratica) 

Diversamente dos juizos determinantes, 
nos JUfZOS REFLEXIVOS 

da-se apenas o "particular" 
(conceitos ja determinados), 

enquanto o universal a ser encontrado 
funda-se n lo  sobre uma funqlo a priori, 

e sim sobre uma IdCia reguladora, 
anilogo as Idtias da razlo 

especulativa pura 

0 finalismo da natureza pode-se encontrar de dois modos 

J U ~ Z O  DETERMINANTE:  

proposiqlo que opera 
a subsunqlo 
do particular 

(dado pela intuiqlo 
sensivel) 

no universal 
(dado pelas estruturas 

transcendentais): 
t o juizo constitutivo 

do conhecimento 

no sujeito 
(finalidade sem escopo) 

refletindo sobre a beleza: 
J U ~ Z O  ESTETICO 

versa sobre 
a IimitagZo da forma 

(prazer positivo) 

o BELO, 
entendido como 
objeto de prazer: 
1) desinteressado 
2) nZo conceitual 
3) sem escopo 
4) necesskio 

RESPOSTA AO PROBLEMA 

INICIAL 

no objeto 
(finalidade com escopo) 

refletindo sobre a ordem da natureza: 
JUfZO TELEOL~GICO: 

no homem h i  uma tend2ncia irrefreivel 
de considerar a natureza como 

finalisticamente organizada 

versa sobre se funda sobre 

o informe, o ilimitado o livre jogo e a harmonia 
que o objeto produz (prazer negativo) 

entre a fantasia e o intelecto do sujeito 

o SUBLIME, 
no qua1 o espirito t alternativamente 

atraido e rejeitado pel0 objeto. 
Duas esptcies 

T 

1) o sublime matematzco, dado pel0 infinitamente grande 
I 

2) o subltme dindmico, dado pel0 infinitamente poderoso 

0 conceito regulador do FIM k intermediario entre o conceito 
constitutiuo de NATUREZA e o conceito pratico de LIBERDADE: 

a finalidade faz com que a natureza (o mundo fenomdnico) 
perca sua rigidez mecanicista e torna possivel seu acordo 

com a liberdade (com o mundo numdnico) 



396 Quinta parte - Jmmanuel Kant 

V. Conclus~es: - 
"0 cku e~tre lado acima de mim 

e a lei moral dentro de mim", 

mavca espivitrzal de Kant 

As duas coisas que enchiam Kant de admiraqdo eram o ceu estrelado e 
a lei moral. Ele diz que estas duas coisas n3o deve procura-las fora do alcance 
de sua visdo, nem deve presumi-las; ele as ve diante de si e as reconhece com 
a conscihcia da existsncia. 

Concluindo, para Kant o destino do homem e o infinito: 
ConclusBes com esta posiqao se comeqa a abandonar o lluminismo para 
sobre Kant chegar ao limiar do romantismo, que assinala justamente para 
- 9  7 o infinito. 

fi admiraGzio de K a ~ t  
p l o  cku estrelado 
e pels lei moral 

Jii acenamos a afirmaqiio emblem5tica 
de Kant segundo a qual as duas coisas que 
mais o enchiam de admiraqiio eram o ctu 
estrelado e a lei moral. Agora, como conclu- 
siio, C tempo de ler essa passagem na integra. 

"Duas coisas enchem-me o espirito de 
admiraqiio e de revercncia sempre novas e 
crescentes, quanto mais freqiiente e longa- 
mente o pensamento nelas se dettm: o ciu 
estrelado acima de mim e a lei moral em 
mim. Niio tenho de buscar essas duas coisas 
fora do alcance de minha vista, envolvidas 
em obscuridade, ou no transcendente. Nem 
devo, simplesmente, presumi-las. Eu as vejo 
diante de mim e as vinculo imediatamente 2 
consciihcia da minha existhcia. A primei- 
ra comega do lugar que ocupo no mundo 
sensivel externo e estende a conexiio em 
que me encontro a grandezas imensuraveis, 
com mundos sobre mundos e sistemas de 
sistemas e, alCm disso, aos tempos sem fron- 
teiras de seu movimento peribdico, de seu 
inicio e de sua duraqiio. A segunda parte de 
meu eu invisivel, de minha personalidade; e 
me representa em um mundo que tem uma 
infinitude verdadeira, mas que s6 C percep- 
tivel pel0 intelecto, corn o qual (mas, por 
isso e ao mesmo tempo, com todos aqueles 

mundos visiveis) me reconhego em uma co- 
nexiio niio simplesmente acidental, como no 
primeiro caso, mas universal e necessaria. A 
primeira visiio, de um conjunto inumerivel 
de mundos, aniquila, por assim dizer, minha 
importkcia de criatura animal, que devera 
restituir a mattria de que C feita ao planeta 
(um simples ponto no universo), depois de 
ter sido dotada por breve tempo (niio se 
sabe como) de forqa vital. A segunda, ao 
contrario, eleva infinitamente meu valor, 
como valor de uma intelighcia, graqas i 
minha personalidade, na qual a lei moral me 
revela uma vida independente da animalida- 
de e at6 mesmo de todo o mundo sensivel, 
pel0 menos por aquilo que se pode deduzir 
da destinaqiio final de minha existencia em 
virtude dessa lei, destinaqiio que niio se li- 
mita as condiq6es e as fronteiras desta vida, 
mas vai at6 ao infinito." 

E assim, para Kant, o homem, que na Ra- 
ziio pura revelou-se fenomcnico, finito, mas 
dotado (como raziio) de abertura estrutural 
para o infinito (as IdCias) e de uma necessi- 
dade irrefreavel do mesmo, na Raziio pratica 
(da qual foi extraida essa passagem) revela-se 
tambtm efetivamente destinado ao infinito. 

0 destino do homem, portanto, C o 
infinito. 

Com essas posiqGes, preparamo-nos 
para transcender os horizontes do Iluminis- 
mo e chegamos aos umbrais do romantismo 
que, em sua poesia e em sua filosofia, estara 
precisamente todo voltado para o infinito. 
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0 problema geral 
dos juizos sintiticos a priori 
a do seu fundamento 

0 conhecimento cientifico se fundomento 
sobre juizos univarsais, necess6rios s am- 
plificadores do conhecer. Oro, openos os 
juizos sintbticos a priori conthm todos estes 
trhs requisites. 0 problemo qua ss imp& 6, 
portonto: corno sdo possiveis os juizos sint&- 
ticos o priori? Resolver to1 problemo significo 
resolver tomb6m o problemo: & possivel a 
metafisica corno ci&ncia? 

1. A d ih renp  entre juizos analiticos, 
juizos sintiticos a posteriori 
e juizos sintiticos a priori 

a. 0 s  v6rios tipos dr  juizos 

Em todos os juizos nos quais & pensada 
a rela~do de urn suje~to corn urn predicado (e 
considero apenas os juizos af~rrnativos, porque 
depo~s ser6 f6cil a apllca<do 00s negativos). 
esta rela<do pods ser de duos esphcies. Ou o 
predicado B pertence a0 sujeito A, corno a190 
que est6 contido (ocultarnente) neste conceito 
n; ou entdo B se encontra completamente fora 
do conceito A, ernbora esteja em l~ga~ao  com 
ale. No primeiro caso charno o juizo de onolitico; 
no outro, de sinthtico. 

b. 0 s  juizos analiticos 

Juizos analiticos (afirmat~vos) sdo, por- 
tanto, aqueles em que a liga@o do predicado 
corn o sujeito & pensada corno ident~dade, en- 
quanto aqueles em que esto liga<bo & pensada 
sem identidade devem ser chamados juizos 
sintbticos. 0 s  prirneiros tambhm poderram ser 
charnados juizos expl~cativos, e os outros juizos 
extensivos: os prime~ros, com efeito, corn o pre- 
dicado ndo acrescentam nada oo conceito do 
sujeito, mas o dividem apenas, decompondo-o 
em seus conceitos parciais, que j6 erarn pensa- 

dos (ernbora confusamente) neb; os segundos, 
ao contrdrio, acrescentam ao conceito do sujeito 
urn predicado que ndo estava de fato pensado 
nele, e ndo terio podido ser extraido de algu- 
ma decornposiq30 dele. Por exemplo, se digo: 
"todos os corpos sdo extensos", este & um juizo 
analitico. Com efeito, ndo tenho necessidade de 
ir al&m do conceito qua atribuo ao corpo, para 
encontrar a extensdo qua a ele a t 6  ligada, mas 
& suficiente qua eu decornponha aquele concei- 
to, isto 6, me torne consciente do multiplo que 
penso sernpre hover nele, para ai encontrar o 
predicado. Trata-se, portanto, de urn juizo anali- 
tico. Se, ao contrario, digo: 'todos os corpos s6o 
pesados", entdo o predicado & 0190 totalmente 
diverso daquilo que eu penso no simples con- 
ceito de um corpo ern geral. 0 acr6scirno de tal 
predicado produz, portanto, urn juizo sintbtico. 

c. 0 s  juizos sint&ticos o posteriori 

0 s  juizos do ~xperi&ncio enquonto tois 
sdo todos sint6ticos. Ndo teria sentido, corn 
efeito, fundamentar urn juizo analitico sobre 
a experi&ncia, pois, para forrnulor este juizo 
n6o tenho de fato necessidade de sair de 
meu conceito e, portanto, ndo me & necess6rio 
nenhum tasternunho do experi&ncia. Que urn 
corpo seja extenso, & uma proposi<do estabe- 
lecida a priori, e ndo urn juizo de experi&ncia. 
Rinda antes de chegar h experihcia, corn 
efeito, todas as condi@es para o meu juizo eu 
as possuo j6 no conceito, do qua1 & possivel 
para mirn extrair o predicado sirnplssrnente em 
base ao principio de contradi<do, tornando-me 
ao rnesrno tempo consciente do necessidade 
do juizo que a experi&ncia jarnais poderia me 
enslnar. Contra isso, ernbora no conceito de 
um corpo em geral eu ndo inclua de fato o 
predicado do peso, o conceito designa todavia 
um objeto de experi&ncia rnediante uma parte 
dela, h qual, portanto, posso acrescantar outras 
partes a~nda da rnesma experi&nc~a, diversas 
das que pertenciam bquele conceito. Prime~ro 
posso conhecer o conceito de corpo onolitico- 
mente, rnediante as notas caracteristicas da 
extensdo, da impenetrabilidade, do forrna etc., 
as quais sdo todas pensadas nests conceito. 
Depo~s, por&rn, estendo meu conhecirnento, e 
diricyndo-me de novo h experi&ncia, do qua1 
havia extraido este conceito de corpo, vejo que 
hs notas caracteristicas aclma referidas sernpre 
se ligarn tarnbhrn a de peso, e o acrescento, 
portanto, sinteticamente, corno predicado, 
bquele conceito. < a exper~&ncia, portanto, 
aquilo sobre que se fundo o possibilidade da 
sintese do predicado do peso com o concelto 
de corpo, pois estes dois conceitos, ernbora 
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ndo estejam contidos um no outro, todavia se 
pertencem conjuntamente - mesmo se apenas 
de modo acidental - como partes de urn todo, 
isto 6, do experi&ncla, que B ela propria uma 
conex60 sintbtica de intui@es. 

d. 0 s  juizos sintiticos a priori 

Ro contrdrio, nos juizos sint&ticos a prior1 
este auxilio falta inteiramente. Se devo ir al&m 
do concsito R, para conhecer, como ligado a 
ale, outro conceito 0, sobre o que me opoio, 
e a partir do qu& se tornou possivel a sintese, 
se aqui ndo tenho a vantagern de ir buscd-lo 
no campo do experi&ncia? Tomemos a pro- 
posicdo: "tudo aquilo que acontece tern sua 
causa". No conceito de 0190 que acontece, 
penso csrtamente uma exist&ncia e um tempo 
clue a precede etc., e disto se podem axtrair 
juizos analiticos. Mas o conceito de urna causa 
encontra-se completamente Fora daquele con- 
ceito, e designa 0190 de diverso daquilo que 
acontece, e portanto ndo estd de fato contido 
nesta ultimo representaq30. Corno chego entdo 
a dizer, a respeito daquilo que acontece em 
geral, algo qua & totalmente diverso dele, s a 
conhecer o conceito de causa que, embora ndo 
estando contido naquele outro conceito, todavia 
Ihe pertence, e at& de modo necesstirio? Qual 
6 nests caso a incognita = x sobre a qual se 
apoia o intelecto, quando cr& encontrar, Fora 
do conceito de R, um predicado B estranho a 
ele, cons~derando-o ao mesmo tempo ligado 
a ele? Ndo pode ssr a experi&ncia, pois o 
principio aclma referido acrescenta 21 primeira 
esta segunda rspresenta@o ndo so com maior 
universalidode, mas tambbm com o cardter da 
necessidade, e portanto totalmente a priori e 
em base o simples conceitos. Pois bem, 6 sobre 
estes principios sintbticos fundamentais, isto 
&, extensivos, que se baseia em sua inteireza 
a intenedo ultimo de nosso conhec~mento as- 
peculativo a priori, pois os analiticos, por mois 
importantes e necessorios que sejam, 860-no 
apenas para chsgar b clareza dos conceitos que 
G requerrda para umo sintese segura e ampla, 
que seja realmente uma nova aquisigdo. 

2. Em todas as ciOncias tedricas 
3a raziio est6o contidos 
como principios juizos sint9ticos 
a priori 

ci. A matematica ss fundamsnta 
sobrs juizos sintiticos a priori 

0 s  juizos rnoterndticos s6o todos sinth- 
ticos. Esta proposi@o parece que at& agora 

tenha fugido das considera@es daqueles que 
analisoram a razdo humana, e qua, alids, at& 
seja contrdria a todas as suas hipoteses, em- 
bora, sem nenhuma dfivida, sla esteja certa s 
tenha conssqui;ncias muito importantss. Corn 
efeito, tendo visto que as dedu~des dos rna- 
temdticos procedem todas segundo o principio 
de contradl<do (como requer a natureza de 
toda certeza apoditica'), nos nos persuadimos 
de que tambBm os principios fundamentais 
fossem conhecidos em base ao principio de con- 
tradi~6o: mos nos engandvamos, porque uma 
proposigdo sinthtica pode certamente ser com- 
preendido segundo o principio de contradi@o, 
mas apenas se pressupomos outra proposi~do 
sint6tica do qua1 possamos deduzi-la, e nunca 
em si mesma. 

Em primeiro lugar devemos observar que 
as verdadeiras proposi@es matemdt~cas sdo 
sempre juizos a priori, e ndo empiricos, pois 
comportam uma necessidade que ndo pode ser 
extraida da experi&ncia. E caso ndo se queira 
conceder isso, limitarei minha proposic;do b 
motemdtico puro, cujo conceito comporta j6 que 
ela n6o contbm urn conhecimento empirico, mas 
simplesmente um conhecimento puro a priori. 

Sem dljvida, d primeira vista poderiamos 
pensar que a proposi@o 7 + 5 = 12 seja uma 
proposiq30 simplesmente analitica, que resul- 
te do conceit0 de uma soma de sete e cinco, 
segundo o principio de contradi@o. Mas, con- 
siderando a coisa mais de perto, vemos que o 
conceito do soma de 7 e 5 ndo cont6m nada 
mais que a unido de dois nljmeros em urn so, e 
que com isto ndo & de modo nenhum pensado 
qual seja este ljnico nljmero que re6ne os outros 
do~s. 0 conceito de doze ndo & absolutamente 
j6 pensado, pelo unico fato de qua eu pense 
a unido de sate e crnco, e, por mais que eu 
decomponha meu conceito de tal soma possi- 
vel, ndo encontrarsi ai o doze. Devemos ir al&m 
deste concelto, buscando auxilio a partir da 
intuicdo correspondente a um dos dois nljmeros, 
por exemplo, a partir clos proprios cinco dedos, 
ou entdo (como Segner em sua aritmbtica) de 
cinco pontos, e acrsscentar depois ao conceito 
de sete, uma por vez, as unidades do nljmero 
cinco dado na intui@o. Com efsito, primeiro 
tom0 o nOmero 7, a ajudondo-me com os dsdos 
de minha mdo para a intui~do do conceito de 
5, acrescento depois nesta mlnha imagem ao 
nljmero 7, uma de cad0 vez, as unidades que 
antes havia recolhido para formar o nljmero 5, e 
vejo nascer ossim o nljmero 12. No conceito de 
uma soma = 7 + 5 pensei, sem dfiv~da, que o 

'Cartezn dar~vndo de umo demonstro@o rlgoroso. 
[N do T.]. 
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7 deveria ser acrescentado ao 5, mas ndo que 
esta soma fosse igual ao nurnero 12. R propo- 
s i~do aritm&tica, portanto, & sernpre sintbtica, s 
disto percebemos de modo tanto mais evidente 
quanto maiores os numeros que tornamos em 
considera<do: nestes casos, com efeito, se 
tornar6 claro que, por mais que giremos e torne- 
mos a girar ao bel-prazer nossos conceitos, sern 
procurar o auxilio do intui~do ndo poderemos 
jamais encontrar a soma, rnediante a simples 
decornposi<do de nossos conceitos. 

Tarnbbrn ndo 6 mais analitico nenhum 
principio da geometria. Que a reta seja a linha 
mais curta entre dois pontos, 6 urna proposi@o 
sinthtica. Meu conceito de reto, corn efeito, ndo 
contbm nada como quantidade, mas apenas 
uma qualidade. 0 conceito de mais curto 6, 
portanto, completamente acrescentado, e ndo 
pode ser extraido, rnediante alguma decom- 
posiq30, do conceito da linha reta. Devernos, 
portanto, recorrer 6 intui~do, por maio do qua1 
apenas & possivel a sintese. 

E verdade que algumas poucas proposi- 
Cdes fundamentois pressupostos pelos..ge6- 
metros sdo realmente analiticas, e se baseiarn 
sobre o principio de contradic$o, mas elas 
- enquanto propos~@es id&nticas - servern 
apenas par0 a cadeio do m&todo s ndo servem 
como principios: por exemplo, a = a, o todo & 
igual a si proprio, ou entdo (a + b) > a, isto b, 
o todo & maior do que uma parte sua. Todavia, 
ainda estas proposi~des, embora valham sobre 
a base de simples conceitos, sdo admitidas em 
matem6tica apenas en,quanto podem ser apre- 
sentadas no intui~6o. E apenas a ambiguldads 
do termo que nos faz crer, em geral, que aqui o 
predicado dos juizos apoditicos se encontra j6 
em nosso conceito, e que por isso o juizo seja 
analitico. De fato, nos devemos pensar certo 
predicado em acr&sclmo a um conceito dado, 
e esta necessidade j6 & inerente nos concsi- 
tos. Mas a questdo ndo 6 que coisa devemos 
pensorem acrbscimo a urn conceto dado, e sim 
que coisa reolmente pensomos nele, mesmo 
que apenas de modo obscuro, e asslm &-nos 
mostrado que, sem dfivida, o predicodo inere 
necessar~amente bqueles conceitos, mas n6o 
enquanto 6 pensado no proprio conceito, e 
sim por meio de uma intuigbo, que deve ser 
acrescentada QO conceito. 

b. A fisica s r  fundamenta 
sobrr juizos sintiticos a priori 

R ci&ncia do notureza (Physics) conthm 
em si, como principios, juizos sint6ticos o 
priori. Darei como exemplo apenas um par de 
proposigdes, como aquela segundo a qua1 em 

todas as transforma~des do rnundo corporeo a 
quantidade da mat&r~a perrnanece imutdvel, ou 
aquela segundo a qua1 em toda cornunica@o 
do rnovimento, a560 e reas60 devem ser sem- 
pre iguais entre si. Em ambas as proposi$bes 
ndo so 6 clara a necessidade, e portanto sua 
origem a priori, mas tarnbbm & claro que se 
trata de proposi@es sintbticas. No conceito 
de rnatbria, corn efeito, ndo penso a perma- 
ngncia, mas simplesrnente sua presensa no 
espqo clue b preenchido por ela. E, portanto, 
vou realmente alQm do conceito de matbria, 
para pensar a priori, em acrbscimo a ele, a190 
quo ndo havia j6 pensado nele. R proposiq30, 
entdo, ndo b analitica, mas sintbtica, e todavia 
& pensada a priori, como acontece tambhm nas 
outras proposi@es do parte pura da cigncia da 
natureza. 

c. TambOm a mrtafisica 
devrria fundamrntar-sr 
sobrr juizos sintiticos a priori 

IVo rnetofisico, rnesmo que a considere- 
rnos uma cigncia at& agora apenas tentada, s 
todavia indispens6vel por causa da natureza 
do rmd0 humana, devern estor contidos co- 
nhecirnentos sint6ticos o priori nela, por isso, 
ndo se trata de modo nenhum de decornpor 
simplesmente, e portanto de explicar analitica- 
mente os conceitos que nos fazsrnos a priori das 
coisas, pois queremos de preFer&ncia astender 
nosso conhecimsnto a priori, e para fazer isso 
devemos nos servir de principios fundarnentais 
que acrescentam ao conceito dado algo que 
n6o estava j6 contido nele, e rnediante os juizos 
sint&ticos a priori vamos tanto albrn, qua a pro- 
pria experi&ncia ndo pode seguir-nos tdo longe, 
como por exemplo na proposi~do segundo a 
qua1 o mundo deve ter urn prirneiro inicio, e em 
outras sernelhantes. R metafisica 6, portanto, 
constituida - ao menos em sua inteng6o - ape- 
nos de proposiq3es sint6tlcas a priori. 

3. Problema geral do raz6o pum 

J6 & ganho consider6val quando pode- 
mos rsunlr grande numero de pssquisas sob a 
formula de urn problema irnico. Dessa modo, 
corn efeito, n60 se Facilita apenas o proprio 
trabalho, determinando-o com precis60, mas 
tamb&m o juizo de quem quelra verificar se 
cumprimos ou ndo o nosso proposito. Ora, o 
verdadeiro problema do razdo pura est6 con- 
tldo na pergunta: como sdo possiveis juizos 
sinthticos a  prior^? 

Se a metafisica at& agora perrnaneceu 
em um estado tdo oscilante, entre incerteza 
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e contradi<do, isso deve ser atribuido apenas 
ao fato de que este problema, e tolvez 0th a 
distin<do entre jui'zos onoliticos a sinttticos, 
ndo foram pensados antes. R solu<do deste 
problema, ou entdo uma demonstra@o satisfa- 
toria de que a possibilidade da qua1 ele pede 
uma explica<do, na realidade, ndo existe, 6 
aquilo de qua depende a vida ou a morte da 
metafisica. David Hurne, entre todos os filbso- 
fos o que mais se aproximou deste problema, 
mesmo que depois tanha ficado bem distante 
de pensb-lo com uma determina@o suficiente 
e em sua universalidade e, ao contrbrio, se 
deteve simplesmente na proposi<60 sinthtica 
do liga<bo do efeito com suas causas (prin- 
cipiurn cousolitotis), acrsditou poder concluir 
que tal proposi<do a priori fosse totalmente 
impossivel. Com base em suas conclusdes, tudo 
aquilo que chamamos de rnetafisica acabaria 
por ser apenas uma ilusdo: a de chegar a um 
presumido conhecimento racional daquilo que 
na realidade & simplesmente tomado de em- 
pr&stimo do expari&ncia, s que sobre a base 
de um h6bito assumiu a apar&ncia da neces- 
sidade. Nesta afirma<do, destrutivo de toda 
FilosoFia pura, ele jamais teria incorrido, caso 
tivesse tido diante dos olhos nosso problema 
em sua universalidade, pois em tal caso teria 
reconhecido que, seguindo seu argumento, n60 
poderia hover sequer uma motemdtica pura, 
dado que ela contbm certamente proposi<Ges 
sint6ticas a prior\, coisa que seu bom senso Ihe 
teria seguramente impedido de afirmar. 

Na solu@o do problema acima citado astd 
compreendida, ao mesmo tempo, a possibili- 
dads do uso puro da razbo na Funda@o e no, 
realiza@o de todas as ci&ncias que cont&m um 
conhacimanto te6rico a priori dos objetos, isto 
6, a resposta 6s perguntas: 

corno d possivel o rnot~m6tico puro? 
corno d possivd o ci&ncio puro do notu- 

ram? 
Ora, visto que estas ci&ncias existem 

realmente, ser6 oportuno perguntar-se como 
elas sbo possiveis, uma vez que o fato de que 
devem ser possiveis & demonstrado pela sua 
realidade e f ~ t i v a . ~  No qua se refere, ao contrd- 
rio, b metofisico, o fato de que at6 agora ela 
tenha procedido mal, e que de nenhuma das 
metafisicas at& aqui expostas se possa dizer 
que subsista realmente em seu escopo essen- 
cial, faz qualquer um duvidar, e justamente, de 
sua possibilidade. 

Todavia, tamb&m esta esptcie de conhe- 
cirnento deve ser cons~derada em certo sentido 
como dada, e a metafisica, ernbora nbo seja 
real como ci&ncia, ela o 6, contudo, como dis- 
posi<do natural (metophysico naturolis). R razbo 

humana, com efeito, mesmo sem ser movida 
pela rnera vaidade de um grande saber, proce- 
de inexoravelmente - impelida por sua propria 
necessidade - at6 questdes que n6o podem ser 
resolvidas pelo uso empirico da raz6o e pelos 
principios tornados de empr&stimo deste uso. 
E assim, em todos os homens, logo que nebs 
a razdo se estanda at& a especula<do, sempre 
existiu efetivamente alguma metafisica, e sem- 
pre existir6. Tambhm a respeito dela, portanto, 
vir6 a pergunta: 

corno t possivd o metofisico corno dispo- 
si@o noturol! 

Em outras palavras, de que modo as ques- 
t6es levantadas pela razdo pura - questdes que 
ela, por necessidade pr6pria dsla, & impelida 
a resolver como melhor puder - brotam da na- 
tureza do razdo humana universal? 

Todavia, a partir do momento que em 
todas as tentotivas, realizadas at& agora, 
de dar resposta a estas perguntas naturais 
- por exemplo, se o mundo tenha um inicio 
ou exista desde a eternidade, e assim por 
diante - sempre se encontraram inevit6veis 
contradi<bes, ndo nos podemos contentar com 
a simples disposi<do natural b metafislca, isto 
&, com a pura foculdade da razdo como tal, por 
mais que dela nasp sempre uma metafisica 
(seja qua1 for), mas com ela deve ser possivel 
alcan~ar uma certeza em relaq3o ao conheci- 
mento ou n6o conhecimento de seus objetos, 
isto &, na decisdo sobre os objetos ds suas 
perguntas, ou entdo deve ser possival fazer um 
juizo sobre a capacidade ou incapncidade da 
razbo em rela@o a estes objetos, e asslm ou 
estender de modo conf 6vel nossa razdo pura, 
ou p6r-lhe limites determinados e seguros. Esta 
ultimo qusst60, que deriva do problema geral 
acima mencionado, seria justamente aquela 
qua pergunta: 

corno 6 possivel o metofi'sica como 
cihncio? 

I. Kant, 
Crit~ca da raz60 oura. 

"Igubm orndo podern duvrdor de que ~sto volha porn 
umo cl&ncla pura do natursza Mos bastor6 var os dlvarsos 
propos~<bes qua recorrem no rnrcro do frsrca verdoderro e 
proprro (empir~ca) - como as que se referam a permanbn 
cro da umo masma quant~dode de motbrrn o rnbrcro o 
~guoldode ds a@o e rea@o etc -porn nos convencermos 
~medrotamante de qua elas constituem uma physicn pura 
(ou rotionol~s), qua sam dljvrdo merece ser opresentodo 
seporadomsnte como umo c~&ncro verdode~rn a proprro 
em todo a sua extensdo por restrito ou nmplo qua sejn 
[Notn de Kant] 
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A "rsvolu~Bo copsrnicond' 

No PreMcio d segundo sdigdo do Critica 
da razdo pura (1 787) C o proprio Kant qua 
indica quo1 C seu problsrna de fundo s ern 
qua optico pretsnde resolv&-lo: o concsito- 
guio Q propriornente o caminho ssguro do 
ci6ncia. 

R logica logo ss firmou e continuou sobr~  
o caminho ssguro ch ci&ncia desda sau nos- 
cimanto corn Rristotelas. R matemCltica ern- 
preandau o carninho seguro cln ci&ncio corn 
os grsgos. R fisica, de modo mois cornplsxo, 
tornou-se ci&ncio no ero modsrna, a portir 
de Golilsu. n metafisica, oo contr6ri0, oindo 
ndo conssguiu tornor o carninho seguro do 
ci&ncia, s continuo o vogar ds opalpodelos 
sntrs simplss conceitos. 

Doqui o gronds problemo kontiono do 
Crit~ca da razBo pura: por que o rnstoflsico 
ndo conseguiu p6r-sa no cornmho seguro do 
ci&ncio? 

R rssposto ds Kont bossio-ss sobre sau 
"criticisrno", gonho tsoricarnsnte msdionte 
oquslo qus ele proprio chornou ds sua "re- 
volugdo copemicano", ssgundo o qua1 sdo 
os objetos qua glram ao redor do sujeito 
cognoscente e que se regulam sobre princi- 
pios que superv~sionam o Funcionamento das 
faculdades cognoscitivas do homem. 
0 resultado do criticismo C qua o ci&ncia 

enquanto to1 limito-se oo brnbito do sxpe- 
rj&ncio possivsl s, portonto, oo brnbito do 
fen6rneno. 

R rnetoi7sico, portonto, dr msdido qus 
ss ocupa do metofenomhico, ndo poda ss 
configuror corno ci&ncio. 

Rs pdginas saguintss opresantom o texto 
quoss integrol do PreFbcio 6 ssgundo sdigdo 
do Critica do razdo puro. 

1 . 0  caminho seguro da ciencia 

P fbcil julgar - com bass no resultado 
- se a elaboragBo dos conhecimentos que sdo 
proprios da razdo esteja ou ndo no caminho 
seguro da ci6ncia. Se ela, depois de muitos 
aviamentos e muitos preparatives, t60 logo 
estb para alconpr seu fim, se encalha, ou 
entdo, para alcan$-lo, deve de novo voltar 
mas vezes para trbs e tomar outro caminho, 
como tambhm, se ndo & possivel fazer com que 
os diversos colaboradores estejam de acordo 
sobre o modo corn que se deve persegulr o 

escopo comum, entdo poderemos seguramen- 
te nos convencer de que tal estudo ainda se 
encontra bem longe de ter tomado o caminho 
seguro de uma ci6nco s que ao contr6rio 
caminha apenas 2.1s apalpadelas, e j6 & um 
m&rito em rela<do b razBo ter a possibil~dade 
de descobrir este caminho, mesmo que b custa 
de tar de abandonar, como inCtsis, coisas que 
estavom contidas no fim anteriormente assumi- 
do de modo irrefletido. 

2. A logica se p6s 
e prosseguiu no caminho seguro da ciincia 
drsde seu nascimrnto 

Que a Iogico tenha seguido este caminho 
seguro desde os tempos mais antigos, pods-se 
ver pel0 Fato de que elo, de Rristotslss para 
frente, ndo teve de fazer nanhum passo para 
trds, a menos que ndo se que~ram considerar 
como aperfei<oamentos a elimina~do de al- 
gumas sutilezos sup&rfluas ou uma mais clara 
detsrmina@o da rnat&ria exposta: mas isso 
pertence mas 2.1 elegbncia e nBo 2.1 seguranGa 
de uma cikncia. Contudo, outra coisa merece 
ser notado a proposito da Iogica, isto &, o fato 
de que ela at& hoje nd0 p8de fazer quaisquer 
passos b frente, e portanto - segundo todas 
as apar6ncias - parece que esteja concluida e 
real~zada. E, de fato, se olguns modernos pen- 
saram amplib-la, introduz~ndo nela ou capitulos 
psicolog icos, rsferentes 2.1s diversas capac~da- 
des cognoscitivas (a imagina<do, a argccia); 
ou capitulos rnstafisicos, referentes 2.1 orlgem 
do conhecimento ou das esp&c~es diversas de 
certeza, conforme a divers~dade dos objetos (o 
idealismo, o ceticismo etc.), ou ainda capitulos 
ontropologicos, refsrentss aos preconceitos 
(considerados em suas causas e nos antidotos 
contra eles), isso derivou ds sua ignor6ncia 
da aut&ntica natureza desta ci&ncia. 1\1-50 um 
acr&scimo, mas urna daforma~bo das cihcias & 
aquilo que se obthrn quando se conFundem seus 
confins, mas o conRm da logica 6 determinado 
corn a mbxima precis60, palo Fato de qus ss tra- 
ta de uma ci6ncia que expde detalhadamente, 
e demonstra rigorosamente, nada mais que as 
regros Formais ds todo o pensamento (seja ele 
a pr~ori ou empirico, tenha ele uma origem ou 
um objsto quaisquer qus se quelrom, sncontre 
ele em nosso espirito impedimentos casuais ou 
entdo naturais). 

Que a logica tenha tido tal sucesso & uma 
vantagem que deve unicamente 2.1 sua limitaq30, 
em virtude da qua1 slo @st6 autorizada - ou ms- 
Ihor, & obrigada -a  abstrair de todos os objetos 
do conhecimento e de suas diferenqx, de modo 
que nela o intelecto ndo tem nada a fazer com 
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nada mais que ndo seja si proprio e sua forma. 
Muito mais dificil, naturalmente, devia ser para 
a razdo tomar o caminho seguro do c~&ncia, se 
ela ndo deve se ocupar apenas de si mesma, 
mas tambCm de objetos. E, portanto, tamb&m 
a Iogica, como proped&utica, constitui por assim 
dizer apenas a antecbmara das cl&ncias; e se & 
verdade que quando se fala de conhecimentos 
se pressupde uma Iogica para julg6-los, sua 
aquisi<do, todavra, deve ser procurado nos 
ci&ncias propria e objetivamente ditas. 

3. Conhecimento te6rico 
e conhecimento pratico 

Ora, visto que nestas cic?nc~as deva existir 
a razdo, isso significa que nelas 0190 deve ser 
conhecido a priori. e tal conhecimento pode 
referir-se ao seu objeto de duos maneiras: ou 
simplesmente para d~terminor este objeto e 
seu conceito (o qua1 deve ser dado de outro 
modo), ou tamb&m para reolizd-lo. 0 primeiro C 
o ~ 0 n h ~ ~ i m ~ n t 0  teorico do razdo, o segundo 6 
o prdt~co. R parte puro dos dois conhecimentos 
- seja pouco ou muito seu conteljdo -, isto 6, 
a parte em que a razdo dstermlna seu objeto 
totalmente a priori, deve ser exposto prelimi- 
narmente ela so, sem ai mrsturar aquilo que 
prov&m de outras fontes: seria de fato uma 
administragio m6 aquela em que se daspen- 
desse cegamente tudo aquilo que se ganha, 
sem poder distinguir depois, em caso de difi- 
culdades, qua1 & a parte em que as entradas 
podem cobr~r as despasas, e aquela em que 
estas ultimas devem ser cortadas. 

Motemdtica e fkica s6o os dois conheci- 
mentos teoricos da razdo que devem determi- 
nor a priori s ~ u s  objetos: a primeira de modo 
totalmente puro, a segunda de modo ao menos 
parcialmente puro, devendo esta segulr tam- 
b&m outras fontes de conhec~mento, diversas 
do raz6o. 

4. Como a mntematica, 
com os gregos, 
empreendeu o caminho wguro da cikncia 

R matemdtica, desde os tempos mais 
remotos aos quais remonta a historia do ra- 
260 humana, se moveu no caminho seguro da 
ci&ncia, com o admir6vel povo dos gregos. 
Ndo se deve pensar, por&m, que o fato de ter 
encontrado este caminho r&gio, ou melhor, de 
t&-lo aplainado diante de si mesma, tenha sido 
para a matemCltrco uma empresa fdicil como 
para a Iog~ca, onde a raz6o tam o que fazer 
apenas consrgo mesma. Creio de prefer&ncia 
que @la tenha andado por longo tempo ds 

apolpadelas (sobretudo entre os egipcios), 
e que sua transforma@o em ci&ncia deva ser 
atribuida a uma r~voly80, realizada pela idhia 
feliz de um homem individual, mediants uma 
tentativa a partir da qua1 n60 foi mais possivel 
se enganar sobre o caminho que se dsvra to- 
mar, e foi empreendrdo e tracpdo, para todo o 
tempo e com uma extensdo inhnita, o caminho 
seguro da ci&ncia. R historia desta revolu@o 
do modo de pensar - muito mais importante 
do que a descoberta do caminho que dobrava 
o Cabo da Ooa Esperan<a - e do afortunado 
que o realizou, ndo chegou at& nos. Todavia, a 
lenda a nos transmitida por Diogsnes ladrcio, 
que cita o presumido descobridor dos eleman- 
tos minimos das demonstra@es geom&tricas 
- elementos que, segundo a opinido comum, 
ndo t&m sequar necessidade de demonstrag60 
-, prova um fato, isto 6,  que a lembranp do 
transforma<do produzida pel0 primeiro trace 
no descoberta deste novo caminho deve ter 
aparecido aos matem6ticos de tal importdncia 
que permaneceu inesquecivel. Naquele que 
primeiro demonstrou o tridngulo isosceles1 
(chamemo-lo de Tal~s ou outro como se queira) 
acendeu-se uma luz: ele de Fato compreendeu 
que n60 devia segulr passo a passo aquilo 
que via nessa figura, ou mesmo apenas no 
conceito deb, como se disso fosse possivel 
apreendar suas propriedades, mas que devia 
produzi-la por meio daquilo que el@ proprio jd 
havia pensado e representado nela a priori, 
segundo conceitos (por constru~60); e que 
para saber com seguran~a 0190 a priori, ele 
n60 devia atribuir 6 coisa sendo aquilo que 
resultava necessariamente daquilo que ele 
proprio, em conformidade com seu conceito, 
havra posto. 

5. Como a fisica emprrendeu 
o caminho seguro dn cikncia 

Quanto ao que se refere d ci&ncia da na- 
tureza, o caminho para chegar 6 via mestra do 
ci&ncra foi muito mais lento. Passou-se apenas 
cerca de um s&culo e meio desde quando a 
proposta do engenhoso Bacon de VerulGmio 
susctou em parte, e em part6 acslerou - dado 
que j6 se estava sobre suas pegodas - esto 
descoberta, que, exatamente como a outra, 
pode ser explrcoda apenas com umo repentina 
revolu<bo do modo de pensar. Rqu~ levam em 

'0 propr~o Knnt, nn cnrto de 25 de junho da 1787 n 
Ch. G. Schutz, corrlge o "erro de tronscr~@o" do ed1j6o orl- 
g~nal, que neste lugnr folovo de urn trlbngulo "equilatero" 
(gleichseitig), em vez de urn trldngulo "~soscales" (gletchs- 
chenklig). [N. do T 1. 
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considera<do a ci&ncia da natureza, apenas 
enquanto est6 fundada sobre principios ern- 
piricos. 

Quando Golilsu Fez as suas esferos rola- 
rem a0 long0 de um plan0 inclinado, tendo 
ele proprio dec~d~do seu peso; ou quando 
Torricelli fez com que um peso se sustentasse 
no ar, tend0 calculado o peso antes como igual 
ao de uma coluna de 6gua pr~sstabelecido; 
ou quando, em um tempo sucessivo, Stahl 
transformou metais em cal, e este novamente 
em metal, subtraindo ou acrescentando a eles 
de novo alguma coisaj2 uma IUZ se acendeu 
em todos estes pesquisadores da natureza. 
Eles compreenderam qua a razdo chega a 
ver apenas aquilo que ela produz segundo 
seu projeto; a compreenderam que el0 deve 
avanpr com os principios de seus juizos, segun- 
do leis sstdveis, a deve obrigar a natureza a 
responder bs suas perguntas, sem deixar-se 
guiar apenas por ela, como se fosse mantida 
em andadsiras. E isso porque, do contrario, as 
observa@es casua~s que fiz8ssemos sem um 
plano preestabelecido, ndo se ligariam de fato 
em uma lei necess6ri0, enquanto 8 justamente 
de tal lei que a razdo vai 2.1 procura e tem neces- 
sidade. R raz6o deve apoiar-se na natureza, 
tendo em uma mdo seus prrncipios - seguindo 
os quais, apenas, 8 possivel que fen6menos 
concordantes valham como leis - e no outra 
m6o a experi&ncia que ela imaginou seguindo 
oqueles principios; e rsto para ser instruida 
pela natureza, sem dbv~da, mas n60 como um 
escolar que esteja a ouvir tudo aquilo que o 
mestre quer, mas como um juiz que desempenha 
seu papel, obrigando as testemunhas a res- 
ponder Bs perguntas que ele lhes apresenta. 
E assim, tamb8m na fisica, uma revolu~do tdo 
vantajosa do modo de pensar dsve-se apenas 
a uma id8ia: que a razdo procure na natureza 
- de acordo com aquilo que a propria razdo ai 
coloca - aquilo que deve aprender dela (sem 
atr~buir-lhe isso de modo falso), e do que por 
si proprra nada saberia. € por meio disso que 
a ci&ncia do naturezo foi levada pela primeiro 
vez pelo caminho seguro da c~&nc~a, enquanto 
por tantos s8culos n6o fizera mais qua andar 
6s apalpadelas. 

6. R metafisica n60 esteve em grau 
de pbr-se no caminho seguro da ciincia 

R rnetofkico 8 um conhecimento especu- 
lativo da razdo, que est6 inte~ramente isolada, 
e ultrapassa completamente o ansinamento 
do exper~&ncia, e o faz por meio de simples 
concertos (nao como a matem6t1ca, por meio da 
aplrca@o dos conceitos 2, 1ntuiq3o), de modo 

que nela a raz6o deve ser aluna de si proprra. 
Pois bem, at& agora a metafisica ainda n6o 
teve urn destino tbo favoravel que a fizesse 
tomar o caminho seguro do ci&ncia, embora ela 
seja a mais antiga de todas as outras ci&ncias, 
e psrmaneceria ainda, quando tomb8m estas 
ljltimas tivessem de ser completamente engo- 
lidas no voragem de uma barbarie que tudo 
devorasse. Nela, com efeito, a razdo se encalha 
continuamente, mesmo quando quer chegar a 
ver a prior; (tal & sua pretensdo) as mssmas 
leis que sZlo confirmadas pela experi&ncia mais 
comum. Na metafisica se deve voltar atrCls in- 
finitas vezes, pois se descobre que o camrnho 
que se estava percorrendo ndo Ievava onde se 
queria. €10, pois, esta ainda tdo longe de p6r 
de acordo seus seguidores naquilo qua eles 
sustentam, que se nos apresenta mais como um 
campo de batalha, destinado exclusrvamente 
- assim parece - a fazer com que os duelistas 
exercitem suas forgas em falso combata, no 
qua1 nanhum dales jamais p6de conquistar o 
minimo terreno, e jama~s p6de fundar sobre a 
propria vitoria uma posse duradoura. Portanto. 
n6o h6 nenhuma dirvida de que seu modo de 
proceder tenha srdo at8 agora um simples andar 
as apalpadelas e, o que 8 plor. bs apolpadelas 
entre simples conceitos. 

7. 0 problema de Fundo 
que deve ser tratado: 
por que a metafisica 
n6o w tornou cihcia? 

Ora, do que depende, se aqui ainda n6o 
se p6de encontrar o caminho seguro da ci&n- 
cia? Talvez que este caminho seja impossivel? 
Mas ent6o por que a natureza marcou nossa 
razdo com a incessanta asprrqdo a rastreor 
este caminho, como se rsso constituisse uma 
de suas mars importantes questdes? E h6 mols: 
8 de fato insuficiente o motivo pelo qua1 ter 
confian~a em nossa razao, se ela, em um dos 
pontos mais rmportontes de nosso dasejo de 
saber, n6o so nos abandona, mas nos envolve 
com ilusdes, e por fim nos engana! Ou entao 
at& agora apenas erramos o cam~nho: de 
quals indic~os nos poderiamos servir, entdo. 
para esperar ser mais afortunados do que 
tenham sido outros antes de nos, ao renovor 
esta pesqu~sa? 

"do S I ~ O  o q u ~  d s  modo preclso o dssanvolv~man 
to h~s tor~co do matodo exparimantol, cujos primalros 
inic~os, por outro Indo, ndo 560 barn conhac~dos [Notn 
d s  Kant] 
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8. A "revolug60 copernicana" 
realizada em dmbito FilosbFico por Hant 

Eu devia pensar que os exemplos do 
matemdtica e da ci&ncia do natureza -as quais 
se tornaram aquilo que s60 por meio de uma 
revoluq5o realizada repentinamente - fossem 
suficientemente relevantes para induzir-nos a 
refletir sobre o ponto essencial de urna transfor- 
rnaq3o do modo de pensar tdo vantajosa para 
elas, e para a0 rnenos tentar imitd-las nisso, o 
quanto o permita a analogia que existe entre 
elas e a metafisica, consideradas como conhe- 
cimentos racionais. RtC agora se afirmava que 
todo o nosso conhecimento devia se regular 
sobre os objetos, mas todas as tentativos de 
estabelecer 0190 a priori sobre estes mediante 
conceitos - 0190 com o qua1 nosso conhecimento 
se estendesse -, por causa daquele pressu- 
posto acabaram em nada. Por uma vez, entdo, 
tentemos vsr se n6o podemos talvez cumprlr 
melhor as tarefas da metafisica, admitindo que 
sdo os objetos que devem se regular sobre nos- 
so conhecimento: isso concordaria melhor com a 
auspiciada possibilidade de um conhecimento a 
priori dos objetos, que estabsle<a a190 sobre 
estes irltimos antes que estes nos sejam dados. 
Trata-se de uma coisa semelhante bquela que 
pela primeira vez pensou Cop&rnico: uma vez 
que a explica$do dos movimentos celestes 
ndo conseguia proceder bem, admitindo que 
toda a ordem das estrelas girasse em torno 
do expectador, ele tentou ver se ndo poderia 
func~onar melhor fazsndo girar o expectador a, 
a0 contrdrio, os sstrelas permanecessem firmas. 
Pois bem, no metafisica podemos tentar 0190 
semelhante em relac60 b intuig60 dos objetos. 
Se a intui~do tivesse de se regulo sobre a na- 
tureza dos objetos, ndo vejo de que modo se 
podsria saber alguma coisa a priori sobre eles; 
se, 00 contrdrio, C o objeto (entendido como 
objeto dos sentidos) que se regula sobre a 
natureza de nossa faculdade intui tiva, posso 
muito bem representar esta possibilidade para 
mim. Todavia, uma vez que ndo posso parar 
nessas intui@es, caso elas devam se tornar 
conhecimentos, mas devo referi-las, enquanto 
representa@es, a 0190 como objeto, e devo 
determinar este irltrmo por meio delas, entdo os 
casos podem ser dois: ou admito que os con- 
ceitos com os quais atuo esta determinqdo se 
regulam tambCm sobre o objeto, e entdo venho 
a encontrar-me de novo no embara~o de antes. 
em rela@o ao mod0 em que posso saber algo a 
pr~ori sobre ele: ou entdo admito que os objetos 
ou - o que & a mesma coisa - a  expari&ncio, no 
quo1 apenas ales sdo conhecidos (corno obje- 
tos dados), se regulem sobre estes conceltos. 

Neste segundo caso a solu@o me parece sem 
dljvida mais Mcil, pois a propria experi&ncia C 
um tipo de conhecimento que requer o intelecto, 
e a t e  tem uma regra que devo pressupor em 
mim ainda antes qua me sejam dados objetos, 
portanto, a priori: esta & uma regra que se 
expressa por meio de conceitos a priori, sobre 
os quais devem, portanto, necessariamente se 
regular, e aos quais devem se conformar, todos 
os objetos do experi&ncia. Depois, no que se 
refere aos objetos que s6o simplesmente - mas 
necessariamente - pensados pela raz60, e que 
porbm (ao menos para como a razdo os pensa) 
ndo podem de fato ser dados no experi&ncia, 
as tentativas para psnsd-10s (porque se davem 
tambCm poder pensar!) nos fornecerdo uma 
otima verifica@o daquilo que entendemos como 
mudanp de m&todo no modo de pensar, isto 
6 ,  que em rela<do bs coisas nos conhecemos 
a priori apenas aquilo que n6s proprios pomos 
n e l a ~ . ~  

9. Rs capacidadss humanas de conhecer 
n60 sst60 em grau de ir d i m  
do confim da sxpctri9ncia possivel 

Esta tentativa responds ao nosso dasejo 
e promete 6 metafisica, em sua primeira parte 
- aquela em que ela se ocupa de conceitos a 
priori, cujos objetos correspondentes podem ser 
adequadamente dados no experr&ncia -, o ca- 
minho seguro da ci&ncia. Com efeito, seguindo 
esta transforma@o do modo de pensar, pode- 
mos explicar muito bem a poss~bilidade de um 
conhecimento a priori e, alnda mas, podemos 
procurar provas satisfatorias para as leis que 
estdo a prior1 como fundamento da natureza, 
entendida como o conjunto dos objetos do 
experi&ncia: coisas, estas, ambas impossiveis 

3Esta mQtodo - mltando o do pesqulsador do natureza 
- conslste portanto em pesqumr os alernantos da razdo 
puro nnquilo que poda ser conhrmado ou rqe~tado pormelo 
de urna expan&ncia. Todavia, porn varihcor as propos~@es 
do roz6o pura, especlolmente quondo elas se orriscom porn 
alQm de todos os confins de umo experi&nc~o possivel. 
n6o se pode fazer nanhumo axperi&ncio com seus obJetos 
(corno no c16nc1o natural): poderemos Fozer ISSO, ant6o. 
apenos com concetos e com pnnc;o~ds ossum~dos a prlorl, 
e ~nst~tuidos de modo to1 que os propr~os objetos possam 
ser cons~derodos de dois lodos diversos. d~ um lodo como 
objetos dos sentldos a do ~ntalecto, pela experl&nclo; 
do outro Iodo, no contr6ri0, como objetos s~mplesmante 
pensodos, pela rozBo lsolodo a qua tende o ultropassor 
os confins do exper~&nc~o. Oro, sa percebmmos qua, con- 
slderondo as co~sas o portir deste duplo ponto de vlsta, 
ocorre um ocordo com o prlnciplo da razdo puro, oo passo 
qua, cons~derondo-o de um so ponto de vrsto dai derlvor~o 
um ~nevltbval confllto do rozBo consigo mesrna, ant60 tamos 
qua a exper16nclo declde pelo justazn doquala dlstinq50 
[Noto de Kont] 
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segundo o modo de proceder seguido at& ago- 
ra. Todavia, o &xito desta dedq60 de nossa 
faculdads de conhscer a prior/, na primeira 
parte da metafis~ca, & um &xito surpreendente e 
- assim parece - muito desvantajoso em rela@o 
ao fim geral de que se ocupa a segunda parts 
do metafisica. Rquilo que resulta, corn efeito, 
& qua nos, com tat faculdade, ndo podemos 
jamais ultrapassar o confim de uma experibncia 
possivel, coisa qus, ao contrdrio, era justarnen- 
te o ernpenho rnais essential desta ci&ncia. 
Todavia, & justaments aqul que se pode fazsr 
a experi6ncia de uma contraprova, a respeito 
do vardade daquilo que resultou do primeira 
avalia~do do conhecimanto a priori de nossa 
raz60, ou seja, que este conhec~mento chega 
apenas bquilo que nos aparece, e deixa, ao 
contrdrio, que a coisa em si subsista realmente 
por si propria, sam duvida, mas permaneca 
dssconhecida de nossa parte. 0 que de fato 
nos lmpele a ultrapassar necessariamente o 
confim da experi&ncia & o incondicionodo, aquilo 
que, em relaq5o a todo condicionado, a razdo 
necassariamente exige, ecom todo direito, nos 
coisas em si proprias, pora poder concluir assim 
a s&rie das condi@es. 

10. 0 incondicionado, 
que 6 objeto da metafisica, 
n60 se encontra no dmbito das coisas 
que conhecemos (que s6o Fm6menos) 

Ora, caso adrnitissemos que nosso co- 
nhecimento de expen&ncia se regule sobre os 
objetos como colsas ern si mesmas, perceberia- 
mos qua o incondicionado n8o pode de foto ssr 
pansado sam controdi@o; 00 contrdrio, caso 
admitissemos que n6o 6 a nossa representa56o 
das coisas - tais quais nos sdo dadas - que se 
regula sobre elas como coisas em si masmas, 
mas que, ao contrdrio, s6o estes objetos, assim 
como nos aparecem, que se regulam sobre 
nosso modo de represent6-los, percebsrernos 
que o controdig80 coird, e que por conseguints 
o incondicionado n6o o devemos encontrar nos 
coisas enquanto nos as conhecsmos (enquanto 
nos sdo dadas), e sim nos coisas enquanto nos 
n60 as conhecernos, como coisas em si mesmas: 
asslm, portanto, aquilo qus no inicio haviamos 
admitido como slmples tentativa, mostra-se em 
seu  fundament^.^ 

1 1 . 0  homem pode proceder 
para o incondicionado 
apenas no dmbito da raz6o pratica 

Em todo caso, depois que b razdo espe- 
culativa foi pro~bido qualquer avanco no campo 

do supra-sensivel, resta sernpre a ver se no 
conhecimento prdtico da raz6o n6o se encon- 
tram talvez dados pora determinar o concsito 
racional transcendente do incondicionado, e 
para chegar desse modo - segundo o qua & 
o desejo do rnetafisica - para al&m do confim 
de toda experi&ncia possivel, por meio de 
nosso conhecirnento a priori: conhecimento, 
este, que por outro lado & possivel apenas do 
ponto de vista prdtico. Com tal procedimento a 
raz6o especulativa sernpre nos proporcionou 
ao rnenos o espqo para uma extensdo deste 
g&nero, embora tenha devido deixci-lo vazio, 
e estamos, portanto, autorizados, ou rnelhor, 
somos at& exortados pela razdo a preench&- 
lo, se nos For possivel, corn os dados prdticos 
d ~ l a . ~  

12. A critica da raz6o pura 
trata principalmmte do m6tod0, 
mas tambem traga 
os contornos do sistema das ciihcias 

Esta tentativa de transformar o modo de 
proceder seguido at& agora pela metafisica, 
isto 6, a tentativa de realizar nela urna revolu- 
q5o total, seguindo o sxernplo dos ge6metras 
e dos pesquisadores do natureza, 6 aquilo em 
que consiste a tarefa desta critlca da razdo 
puro especulat~va. €10 6 urn tratado do mbtodo, 
n60 um sistema da propria ci&ncia, e todavia 
t rqa o perfil completo desta c~hncia, tanto em 

4Esto exper~&ncia do razBo puro ossemelho-se multo b 
que os quimrcos chomom por vezes de provo da reduq6o. 
e mas em gerol de procedimento sintht~co. 17 ondlrse do 
metofkico div~d~u o conhec~mento puro o prlorl em dois 
elementos mu~to d~versos entre si, lsto Q, o dos colsos 
enquanto fenBmenos, e o dos colsas em si mesmos. A 
dralhtrco reline de novo astes do~s alementos, de ocordo 
com o idQia necessClr~o do razbo qua Q o ~ncondrcionodo. 
a v& que aste acordo jomols se produz de outro modo, a 
nbo ser med~ante aquelo d~stin@o, que 6, portnnto, umo 
d1st1nq5o verdode~ro. [Noto de Kant] 

5Desse modo os 1e1s centro~s do movimanto dos corpos 
celestas produz~rom umo certezo absoluto doquilo qua 
CopQrnico no inic~o hav~o assum~do openos como h~pote- 
se, e damonstroram ao mesmo tempo a force lnv~sivel (a 
do atrqdo newtonlono) que monthm un~do o s~stemo do 
mundo, qua tarlo paro sampre permanec~do escond~do, se 
CopQrn~co nBo t~vesse ousodo pasqulsor - contra o que os 
sent~dos Ihe otestovom. e todov~o conforme a verdade - os 
movlmentos obsewodos nbo nos objetos do cQu, mos am 
seu expectodor. Annlogomente o esto h~potese, tnmbQm o 
tronsformo<bo do modo de pansor exposto no Critrcn, neste 
Prefdcro Q apresantado s~mplesmente como uma h~potese. 
corn o linrco hm de evidenc~or as prlmelros tentat~vos - sem- 
pra h~potbt~cas - de to1 transformo<bo, emboro dapo~s, no 
dacorrer do trotodo, elo sar6 damonstrodo nbo mols hipo- 
tetlcomente, mns opodit~comente, am bose b natureza de 
nossas rapresento<bes de aspoco e tampo e aos concaltos 
alementoras do ~ntelecto. [Noto de Kant] 



relaq5o a seus confins, quanto em relagdo 6 
totalidade de sua articula<do interna. € nisto, 
corn efeito, que consiste a peculiaridads da 
razdo pura especulativa: ela pods e deve medir 
a propria capacidade com base nos diversos 
modos com os quais escolhe os objetos para o 
pensamento, e pode e deve tambBm enumerar 
completarnente os diferentes modos com os 
quais ela predeterrnina tarefas, e assirn traqx 
o projeto inteiro de um sistema de metafis~ca. 
E,  de fato, no que se refere b prirneira coisa, 
no conhecimento a priori o que se pode atribuir 
aos objetos ndo & outra coisa a ndo ser aquilo 
que o sujeito pensante extrai de si mesmo; e 
no qua concerne b segunda coisa, conside- 
rando os principios do conhecimento, a razdo 
& uma unidade cornpletarnente aut6noma e 
subsistente por SI, na qual, como em urn corpo 
organizado, coda mernbro existe em vista de 
todos os outros e todos existem em vista de 
coda urn deles, e nenhurn principio pods ser 
assum~do com seguran5a em urn0 so relagdo, 
sem buscar ao rnesmo tempo todos as suas 
rela@es com o uso puro da razdo, considera- 
do em sua inteireza. Mas, nisso a metafisica 
tern tamb6m rara sorts, que n60 pode tocar 
a nenhurna outra ci&ncia racional que tenha o 
que fazer com objetos (uma vez que a logica 
se ocupa apenas da forma do pensamento em 
geral), e por este motivo, uma vez que tenha 
sido levada sobre o caminho seguro da ci&nc~a 
por rneio desta critica, ela pode abraqx com- 
pletamente todo o campo dos conhecimentos 
que Iha pertencern, e portanto pode realizar 
sua obra e pode deix6-la aos posteros para 
que a usem corno um ensmamento fundamental 
que jarnais dever6 sar acrescido, a partir do 
rnomento que ela tem o que fazer s~mplesmente 
com principios e corn as lim~tag%s de seu uso, 
as quais sdo deterrninadas por estes mesmos 
princip~os. Por rsso, como ci&ncia fundamental 
ela & tambhm obr~gada a tal completitude, e 
dela se deve poder dizer: nil octurn rsputons, 
si quid supcressst ogend~rn.~ 

13. Em que sentido a critica da raz6o pura 
n6o tem apenas 
uma utilidade critico-negativa, 
mas tamb6m urna validsz 
positiva s importants 

Todavia - perguntardo - qua1 & o tesouro 
que pensamos deixar 6 posteridode com tal 
metafisica, purificoda por rneio do crit~ca, mas 
corn ~sso tarnb&m levada a um estado dura- 
douro? Dando a esta obra um olhar surndrio. 
acreditarernos nela perceber uma utilidade 

jamais com a razdo especulativa para akm 
do confirn da experi&ncia; e esta, com efeito, 
6 sua primeira utilidade. Mas esta resultor6 
irnediatamente urna utilidade positivo, tdo 
1090 percebamos que 0s principios corn os 
quais a razdo especulativa se arrisca para 
al&m de ssu confirn, na realidode nbo pro- 
duzem uma extsnsdo, e sirn - considerados 
mais otentarnente - urna inevithvel restrigdo 
do uso de nossa razdo, enquanto ameaprn 
realrnsnte estender-se para al&m de toda a 
rnedido os confins da sensibilidade, d qua1 
eles proprlarnente pertencern, e ossim suprirnir 
o uso puro (prdtico) da razdo. Se & verdade, 
portanto, que urna critica que lirnite a razdo 
especulativa & urna critica nsgativo, todavia, 
uma vez que com isso ela elirnina, ao rnesmo 
tempo, um obst6culo que limita o uso pr6tico 
da razdo, ou ameqa at& anulb-lo, com sfeito 
ela possui uma utilidade positivo de grande 
importhcia: basta que nos convenpmos que 
h6 um uso prdtico absolutamente necess6rio 
da razdo pura (o uso moral), corn o qua1 ela 
se estende inevitavelrnente para al&m dos 
confins da ssnsibilldade, e por este motivo, se 
ndo tem certa necessidade de algum auxilio 
por parte do razdo especulativa, deve porbrn 
defender-se contra a a560 contr6r1a desta 
Oltima, para ndo cair em contrad~gio consigo 
mesma. Desconhecer a este servi~o da critica 
uma utilidade positivo, seria corno dizer que a 
policio ndo traz nenhuma vantagem posit~va, 
pelo fato de que sua princ~pal ocupagdo & a 
de irnpedr a v~ol&nc~a que os c~dadaos ternem 
de outros c~daddos, de modo que coda um 
possa ocupar-se corn tranqu~lidade e segu- 
ranp de seus proprios assuntos. No parte 
analitica do critica se dernonstra que espqo e 
tempo 860 apenas forrnos do intui~do sensivel 
e, portanto, apenos cond@es da exist&ncia 
das COISQS assim como elos nos aparecem; 
al&m disso, demonstra-se que nos ndo ternos 
nenhum conceit0 do intelecto, e por isso nem 
mesrno um elemento para o conhecirnento das 
coisas, a ndo ser porque a e s t a  conceitos 
pode ser dado urna ~ntui$do correspondente; 
e, por conseguinte, ndo podemos ter conhe- 
cimento de nenhum objeto tom0 colsa em si 
mesma, mas apenas enquanto & objeto de 
intui~do sensivel, ou seja, asslm como nos 
aparece. 

'Cf, Lucnno, Forsdlia 11, 657. "NII nctum credens, quum 
qu~d superesset ngendum", ~sto 6: "Nadn deve ser consl- 
derodo como fato, sa permonecar o~ndn olqumo co~so n 

apenas ftGgativo, que & a de ndo orrlscar-se fnza?. [N. do T.] 
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14. N6o podemos conhecer 
as "coisas em si" como os fen6menos, 
mas podemos, todavia, 
pensa-10s corretammte 

Do qua segue-se sern dljvida a limita~do 
de todo possivel conhecimento especulativo da 
razdo unicamente aos objetos da exper16ncia. 
Note-se bem, todavia, que isto vale sempre 
com uma condi~do, ou seja, que, embora ndo 
possamos conhaceros proprios objetos tamb6m 
como coisas em si mesmas, devemos pelo me- 
nos pod&-10s psnsor como tois.' Caso contr6r10, 
com efeito, seguir-se-ia a absurda proposi~do 
segundo a qua1 haveria uma apar&ncia, sern 0190 
que nela aparep. Se, com efeito, admitissemos 
qua ndo se ponha nenhuma distin~do entre as 
coisas como objetos da experi&ncia, e as mesmas 
coisas como coisas em si mesmas - dist~n@o 
qua se tornou necess6ria por meio de nossa 
critica -, ant60 o principio de causal~dade, e com 
ele o mecanismo natural no determlna@o das 
coisas, deveria valer absolutamente para todas 
as co~sas em geral, enquanto causas eflcientes. 
E, portanto, em relag30 a uma mesma ess&ncla, 
por exemplo, em rela@o 21 alma humana, eu ndo 
poderia dizer que sua vontade 6 livre e ao mesmo 
tempo sujeita b necessidade natural, ou seja, n6o 
livre, sern cair em evidente contradi$o, porque 
em ambas as afirmaq3es eu teria entendido a 
alma exotornsnte no memo significodo, lsto 6, 
como colsa em geral (corno coisa em si mesma) 
e, por outro lado, sern uma critica prel~minar eu 
n60 teria podido entend&-la de outro modo. 

15. Em que sentido a liberdade 
poda ser corretamente pensada 

Contudo, se a critica nbo se engana, 
quando nos enslna a assumir o objeto em duplo 
s~gnificodo, isto 6, como aquilo que aparece ou 
como coisa em si mesma; e se a deduq3o de 
seus conceitos do mtelecto 6 justa, com a con- 
sequ&ncia depois que o pr~ncip~o fundamental 
da causalidade vale apenas para as coisas 
entendidas no primeiro sentido, isto 6, como 
objetos da experi&nc~a, enquanto no segundo 
s~gnificado estas mesmas coisas n60 Ihe est6o 
sujeitas; ent6o a mesma vontade, de um lodo. 
em seu aparecimento (nos qbes visivels) 6 
pensada como nscessariamente conforme 21 
lei natural, e enquanto tal como ndo I~vre, a0 
passo que do outro lado ela, enquanto pertence 
a uma corm em si mesma, 6 pensada como 
n6o sujelta dquela lei e, portanto, como Ilvre, 
sern que com isso surja uma contradi@o. Ora, 
tambdm d verdade que eu nbo posso conhecer 
mmha alma, considerada deste segundo lado. 

por meio de uma razdo especulativa (e ainda 
menos por meio de uma observa@o empirica), 
e desse mod0 ndo posso conhecer sequer a 
liberdade entendida como propriedade de um 
ser ao qua1 atribuo efeitos no mundo sensivel, 
a partir do momento que tal ser eu deveria 
conhec&-lo como determinado em sua existen- 
cia, mas ndo no tempo (e 6 impossivel para 
mim determin6-lo no tempo, j6 qua na base 
de meu conceito nbo posso colocar nenhuma 
1ntuiq50); e todavia posso pensara I~berdade, 
no sentido de que sua rspresenta@o pelo me- 
nos ndo contQm em si nenhuma contrad~@o, se 
atuamos nossa distin@o critica dos dois modos 
do reprasenta<do (o sensivel e o intelectual), 
e a consequente limita@o dos conceitos puros 
do intelecto, e tambhm dos principios que 
deles derivam. Posto, portanto, que a moral 
pressuponha necessariamente a liberdada (em 
seu sent~do mas estrito) como propriedade de 
nosso querer, enquanto ela aduz os principios 
pr6ticos originarios, presentes em nossa razdo 
como dodos a priori desta mesma razdo, os 
quais seriam absolutamente impossive~s sern 
o pressuposto da liberdade; e uma vez que, 
contra isso, a razdo especulativa tenha demons- 
trado que esta llberdade ndo pode de fato ser 
pensada, entdo o primeiro pressuposto, isto 
6, o moral, deveria necessariamente ceder ao 
segundo, ou seja, ao pressuposto cujo contr6rio 
contQm uma clara contradi<do e, por conseguin- 
te, a liberdade, e com ela a moralidode (cujo 
contrdr~o ndo cont6m nenhuma contradi@o, se 
j6 ndo for pressuposta a liberdade), deveria 
ceder lugar ao rnacan~smo do naturezo. Toda- 
via, a partlr do momento que para a moral eu 
n6o tenho necessidade de outra coisa, a n6o 
ser do fato de que a liberdade nbo contradiga 
a SI propria e, portanto, possa ser pelo menos 
pensada sem que seja necess6rio exam1n6-la 
mais a fundo, e que de tal modo ela n6o po- 
nha nenhum obst6culo ao mecanismo natural 
de uma mesma a(6o (considerada sob outro 
aspecto), lsso quer d~zer que a doutrina da 

'Porn conhecer um objeto raqijer-se qua au posso 
damonstrar n poss~b~l~dada (ou am bose da sun real~dode, 
segundo o tastemunho do expar~&ncio, ou a prlorl palo 
rozbo). Posso oo 1nv6s pansor o qua quero, contanto qua 
nbo ma controd~ga, lsto Q, contonto qua mau conca~to sejo 
um pansomanto possivel, amboro depois ndo possn go- 
ront~r qua, no conjunto da todos os possibil~dodes, a a t e  
conca~to corrasponda ou ndo tombbm um objat0. Mos porn 
ntr~buir a to1 conceito umo vol~dada objatlvo (ou sap, umo 
poss~b~l~doda red, dado qua o prlmalro aro opanos umn 
poss~b~l~doda Iog~ca), raquar-se nlgo mas E este olgo mas 
nbo Q obr~gotor~omante nacessdir~o procurdi-lo nos fontes 
teorQt~cos da conhac~mento, posto qua poda se ancontror 
tambQm nos fontas prdit~cns. [Nota da Kant] 
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moralidade manthm seu lugar, e tamb6m a 
doutr~na da natureza mantbm o seu: mas isso 
ndo se teria verificado se a critica ndo nos ti- 
vesse precedentemente instruido sobre nossa 
inevit6vel ignor6ncia em relagdo ds coisas em 
si masmas. e ndo tivesse limitado aquilo que 
nos podemos conhscer teoricamente apenas 
dquilo que nos aparece. 

16. R delirnita@o critica do saber cientifico 
da espaso para a f6 

Esta mesma discussdo sobre a utilidade 
positiva dos principios criticos da raz6o pura 
tamb8m poderia ser feita em relagdo a0 con- 
cei to de Dsus e do notursza simplss de nossa 
olmo, mas por razdes de brevidade de~xo-a 
de lado. Eu, portanto, n60 posso sequer ad- 
mitir Dsus, a libsrdod~ e a imortolidode pelo 
uso pr6tico nscess6rio de minha razdo, se ao 
mesmo tempo ndo fago a razdo especulativa 
desistir de sua pretensdo de alcan~ar visdes 
exorbitantes, uma vez que para fazer isso ela 
deveria se servir de principios que, na reali- 
dade, chegam a captar apenas os objetos de 
uma experi6ncia possivel e que, portanto, toda 
vez qus sdo aplicados dquilo que ndo pode 
ser objeto da experi&ncia, o transformam de 
fato em a190 que nos aparece, e de tal modo 
declaram impossivel toda sxtsnsdo prdtico da 
razdo pura. Tive, portanto, de p6r de lado o 
saber, para dar lugar d f6: G o dogmatismo da 
metafisica, isto 8, o preconceito de que nela se 
possa proceder sem uma critica da razdo pura. 
a verdadeira Fonte da falta de f& que constrasta 
corn a moralidads e que psrmanece sempre 
bastante dogm6tica. [. . .] 

I. Kant, 
Critics do raz60 pura. 

0 esthtica transcandsntal indoga espago 
s tsmpo, isto 6, os formos puras a priori qus 
tornam possi'vsl o ~ntuigdo sensivsl, e sdo 
como qua o fundomento dos juizos sintdticos 
a priori do matsmdtico s do fisico. 

& certo que seu modo de referir-se imsdia- 
tamente a estes objetos - um mod0 ao qua1 
coda pensamento tende como seu meio - & 
a intuigdo. Mas a intuigdo tern Iugar apanas 
d medida que nos seja dado o objeto; e esta 
ultima coisa & possivel, por sua vez, ao menos 
para nos homens, apenas pelo fato de que o 
objeto produz de algum modo uma afecgdo no 
espirito. A capacidade de recebar representa- 
gdes (receptividade), na modalidads de ser 
afetados pelos objatos, chama-se sensibilido- 
de. €, portanto, por meio do sensibilidade que 
os objetos nos s6o dodos, e G apenas ela que 
nos fornece intuigbes; enquanto & por meio do 
intelecto que os objetos sdo pansodos, e & 
dele que prov&m os conceitos. Todavia, todo 
pensamento, por meio de certas notas, por fim 
deve se referir por via imediata (diretamante), 
ou porvia mediata (indiretamente), a intu~gdes, 
e portanto - em nos - h sensibilidade, porque 
nenhum objeto pode ser-nos dado de um modo 
diferente deste. 

0 efeito de urn objeto sobre a capacidade 
representativa, enquanto somos afetados por 
este proprio objeto, & a sensoq30. A intuigdo 
que se refere ao objeto mediante uma sensaido 
chama-se intui~do empirica. 0 objeto indeter- 
minado de uma intuigdo empirica denomina-se 
oquilo qus oparsce [Erschsinung]. 

Naquilo que aparece, o que corresponde 
6 sensa~ao o chamo de matdrio, enquanto o 
qua torna possivel ordenar em certas relagdes 
o mljltiplo que aparece, o chamo de formo 
daquilo que aparece. E a partir do momento 
que aquilo em qua apenas as sensagdes se 
ordenam a podem ser postas em certa forma 
n60 pode ser por sua vez uma sensaq50, entdo 
a matbrio de tudo clquilo que aparece nos ser6 
dado, certamente, apenas a posteriori, mas a 
forma por isso dsver6 estar j6 pronto a priori no 
espirito, e por isso dever6 ser possivel conside- 
r6-la separadamente de toda ssnsaq50. 

Chamo de p r o s  (em sentido transcen- 
dental) todas as representa<des em qua ndo 
se encontra nada que pertengo h sensagdo. 
Portanto, a forma pura das intui~des sensiveis 
em geral, a forma em que todo o mljltiplo que 
aparece & intuido em certas rdagdes, ser6 en- 
contrada a pr~ori no espirito. Ali6s, esta forma 
pura da sensibilidade ser6 chamada ela propria 
de intuig6o puro. Dessa modo, se eu ssparo da 

I I 
representqdo de um corpo aquilo que o inte- 
lecto pensa dele, como a subst8nci0, a forgo, a 

1. Estiticn transcendentnl divisibilidade etc., e assim tambhm aquilo que 
tom0 doubinn critic0 dm wnsibili&de dele pertence 6 sensag60, COmO 0 impenetrcl- 

bilidade, a dureza, a cor etc., a~nda me restar6 
De qualquer modo e corn qualquer meio algo dssta intu1g6o empirica, isto 6, a extens60 

um conhecimsnto possa referir-se aos objetos, e a figura. Estas dtimas pertencem 6 ~ntuigdo 
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pura, a qua1 tem lugar a priori no espirito, como 
uma simples forma da sensibilidade, mesmo 
prescindindo de urn objeto real dos sentidos 
ou de uma ssnsqdo. 

Chamo de ssthtico transcsndsntol' uma 
ci&nc~a de todos os principios a priori da sen- 
sibilidade. Deve hover, portanto, uma ci&ncia 
tal que constitua a prrmeira parte da doutrina 
transcendental dos slsmentos, contra aquela 
qua cont8m os principios do pensamento puro, 
e que 8 chamada de Iogica transcendental. 

Na e~t8tica transcendental, portanto, isolo- 
rsrnos ern primeiro lugar a sensibilidade, sepa- 
rando deb tudo aquilo qua o intelecto dela pen- 
sa corn seus conceitos, cle rnodo que ndo reste 
rnais que a intui~do empirica. Em segundo lugar, 
sspararemos arnda data ultimo tudo aquilo que 
pertence 2.1 sensacdo, de modo que ndo reste 
rnais que a intuisdo pura s a simples forma da- 
quilo que nos aparece, que 6 o unica coisa que 
a sensibilidade pode nos fornecer a priori. Nasta 
pesquisa se perceber6 que existem duos formas 
puras da intui<do sensivel, como principios do 
conhec~mento a priori, ou seja, o aspaso e o 
tempo, dos quais passamos agora a nos ocupar. 

0 . 0  espaso como intui~6o pura a priori 

a. Por qur o rspa~o 
6 uma intui~6o pura a priori 

Por meio do sentido externo (isto 8, de 
urna propriedade de nosso espirito) nos nos 
rspresentamos os objetos como fora de nos s 
todos juntos no espaso. Neste ss encontram 
determinados, ou sdo determin6vers, sua figu- 
ra, sua grandeza e suas relagkx reciprocas. 
0 sentido interno, por melo do qua1 o espirito 
rntui a si proprio ou seu proprio estado intsrno, 
ndo fornece certamente nenhurna intuisdo da 
propria alma como de um objeto; e no entanto 
el@ constitui uma forma determinodo, sob a qua1 
apenas & possivel a intui~do do estado interno 
do alma, de mod0 que tudo aquilo que pertence 
6s deterrninasbes internas 8 representado em 
rela~des de tempo. E assim como o tempo ndo 
pode ser intuido externamente, do mesmo modo 
o espqo ndo pode ser rntuido como 0190 em 
nos. 0 que sdo, portanto, tempo s espaso? 
Sdo entes reais? Se i; verdads que sdo apenas 
determinacdes, ou talvez relacdes das coisas, 
serdo tais a ponto de se refsrirsrn por8m bs 
coisas ern si, mesrno que estas ultrrnas n6o fos- 
sem ~ntuidas? Ou entdo serdo tais no ssntido de, 
rnerirern apenas b forma da intuicdo, e portanto 
6 natureza subjetiva de nosso espirito, fora da 
qua1 estes predicados ndo poderiam de fato 

ser atribuidos a algurna coisa? Para poderrnos 
nos esclarecer sobre a questdo, em primeiro 
lugar qusremos expor o conceito de espqo. 
Por exposig60 (sxpositio) entendo a represen- 
tacdo clara (mesmo qua n60 detalhada) daquilo 
qua pertence a um conceito; a exposi$3o serd 
depois rnstofisica, se aquilo que ela cont8m 
apresentar o conceito snquanto dodo o prior;. 

1 ) 0 espqo ndo Q urn conceito empirico 
qua seja tirado de experi&ncias externas. E, 
ds fato, para que certas sensa$des sejam re- 
feridas a 0190 for0 de mim (a algo que esteja 
em outro lugar do espaGo, em rela<do bqusle 
em que me encontro), como tarnb8m para que 
eu possa represent6-las uma externa b outra 
e uma ao lado da outra e, portanto, ndo so 
como diferentes entre si, mas tamb6m postas 
em lugares diferentes, devo me fundamentarjd 
sobre a representa<do do espqo. Por isso a 
represento@o do espaco ndo pode ser depre- 
endida, por meio da experi&ncia, das rela<des 
daquilo que aparece externamante, mas 8 ssta 
experi&ncia externa que 8 possivel apenas 
mediante a supracitada repressntaq50. 

2) 0 e s p o ~ o  8 uma representa<60 
necess6ria a priori, que se apresenta como 
fundamsnto de todas as intuigms externas. 
Que ndo hoja o espaso 8 urna reprssentac;do 
qus jarnais ss poder6 formar, porquanto se 
possa muito bern pensar que nele ndo sa en- 
contra nenhum objeto. 0 espqo 8, portanto, 
considerado como a condicdo de possibilida- 
de dos fendmenos, ndo como determinaq30 
que dependa deles, e 8 uma rspresenta$io 
a priori qua se encontra necessariamente 
como fundamsnto dos fendmenos externos. 

3) 0 espaso ndo 8 urn conceito discursivo 
ou - corno se diz - urn conceito unrversal das 
relasbes das coisos em geral, mas uma intui@o 

' 0 s  olembes sbo os Onlcos, hole, n sewir-se do termo 
est6tico poro com ele des~gnar oqu~lo que outros chomom 
de crit~co do gosto. No bose d~sso esth o vb esperanco. 
allmentodo por aquela excelante hlosofo onolit~co que 
f o ~  Boumgarten, da remeter o avallo@o crit~co do belo o 
pr~ncip~os raclonols, a de elevor suos ragros o c~bncio. Mas 
trata-se de um esfor~o ~nut~l: os regros ou crtbr~os supracita- 
dos, com afeito, cons~derodos em suos fontes pr~nc~pois sbo 
s~mplesmente empir~cos, a por lsso jamols poderbo sewlr 
como determ~nodos le~s a  prior^, sobre os quals dever~a se 
regular nosso juizo de gosto, umo vez qua B da preferbncio 
esta ult~mo que const~tu~ o verdndeiro padro de toque de 
sua justezo Por este motivo, serla oportuno ou da~xar cair 
novomente esta denomino@o, resewondo-o o umo doutr~na 
qua fosse verdodeira c~bnc~o (com a quo1 nos ovmhoriomos 
tombism do I~nguogem e do pensomento dos ontigos, para 
os quais era bem conhedo o porti~bo do conhec~mento em 
a~sthatd koi noetd); ou entbo portllhar esto denomlno@o 
com a filosoFio especulotivo, e ossumlr a estbtico de um 
lado em um sent~do tronscendentnl, e do outro lndo em um 
s~gn~f~codo ps~colog~co. [Notn da Kont] 



pura. Em primeiro Iugar, com efeito, podemos 
representar apenas um unico espaso, e quando 
se fala de muitos espqos entendem-se apanas 
as partes de um mesmo e ljnico espa~o. Estas 
partes n60 podem sequer preceder o espqo 
irnico e onicompr@ensivo, como se fossem suas 
partes constitutivas (com base nas quais depois 
pod&-lo compor), mas sdo pensadas apenas 
nela 0 espaso is essencialmente Onico, e o mirl- 
tiplo que neb se encontra - portanto, tamb0m 
o conceito universal de espasos em geral - se 
baseia apenas sobre limita@es. Daqui resulta 
que, no que se refere ao sspaco, uma intuisdo 
a priori (que nBo 0 empirica) se encontra como 
fundamento de todos os conceitos dele. E assim 
tambism todos os principios geombtricos, por 
exemplo oquele pelo qua1 em um triBngulo a 
soma ds dois lados 0 maior do que o tercairo, 
jamais sdo derivados dos conceitos gerais de 
linha e ds tridngulo, e sim da intui~do e, na 
verdade, a priori, com certeza apoditica. 

4) 0 sspaCo b representado como infini- 
to grandma dada. Ora. 0 verdade que todo 
conceito deve ser pensado como uma repre- 
sentag50 que esteja contida em uma infinita 
quantidade de diferentes representa~des pos- 
siveis (como sua nota caracteristica comum), e 
portanto as compreanda sob si; mas nenhum 
conceito, enquanto tal, pods ser pensado como 
se contivesse ern si uma infinita quantidade 
de representaQ5es. Apesclr disso o espaGo b 
pensado assim (dado qua todas as partes do 
espaco sdo simultdneas ao infinito). Portanto, 
a representa@o originoria do espaco b uma 
intuig6o a priori, e ndo um conceito. 

b. Do ospago como intuig6o pura 
dorivam outros conhocimsntos sintriticos 

Com axposig60 tronscandantol entendo 
o esclarecimento de um conceito como um 
principio, em base ao qua1 se possa ver a pos- 
sibilidade de outros conhecimentos sintbticos a 
priori. Para asts escopo ss requar: 1)  que co- 
nhecimentos semelhantes brotem efetivamente 
do conceito dado; 2) que estes conhecimentos 
sejam possiveis apsnas pressupondo um deter- 
minado mod0 de esclarecimento desse conceito. 

17 geometria 6 uma ci&ncio que determina 
as propridodes do espqo sinteticamente, e 
todavia a priori. 0 que deve ser, portanto, a 
representasdo do espqo, a fim de qua este seu 
conhecimento se torne possivel? 0 espqo deve 
ser originariamente uma intui~do: de urn simples 
conceito, com efeito, ndo se podem extrair pro- 
posi<d~s que andem albm do conceito, como ao 
contrdrio ocorre no geometria. Mas esta intui~do 
deve se encontrar em nos a priori, isto b, antes 

de quolquar percep~do de um objeto e, portan- 
to, deve ser urna intui~6o pura, ndo empirica. 
Rs proposi@es geom0tricas. com efeito, sBo 
todas apoditicas, isto 6, unidas com a consci- 
&ncia de sua necessidade - como por exemplo 
aquela ssgundo a qua1 o espqo tsm apenas 
tr&s dimensees -, mas tais proposi~des ndo 
podem ser juizos smpiricos ow de experi&ncia, 
nem podem ser depreendidos destes irltimos. 

Todavia, como 0 que se pode encontrar 
no espirito uma intui~do sxterna que preceda 
os proprios objetos, e na qua1 o conceito des- 
tes objetos possa ser determinaclo a priori? 
Evidentemente, por nenhum outro motivo a ndo 
sar porqus @la tam sua sede apenas no sujeito, 
snquanto constitui a disposigio formal deste 
ultimo para ser afetado pelos objetos, e deles 
recebsr com isso representag60 imediata, isto 
6, uma intuigdo e, portanto, apenas enquanto 
constitui a forma do sentido externo em geral. 

Rpenas o nosso esclarecimento torna, 
portanto, compreensivel a possibilidoda do 
geometria como conhecimento sintbtico a priori. 
Qualquer outro g&nsro de ~sclarecimento que 
ndo a tornasse compreensivel, poderia ser dis- 
tinto do modo mais seguro em relaq5o ao nosso 
- mesmo qua parecesse de algum modo seme- 
lhante a ele - em virtuda desta distingio. 

a) 0 espqo ndo represento ds algum 
modo uma propriedode de algumas coisas em 
si, ou estas coisas em suas reciprocas rela<des; 
ow seja, el@ ndo 0 uma determina<do destas 
coisas, que seja iner~nte aos proprios objetos e 
que permaneceria mesmo quando ss abstraisse 
de todas as condi@es subjetivas da intu~gdo. 
Nem as determina~6es absolutas, com efeito, 
nem as relativas podem ser intuidas antes da 
exist&ncia das coisas a que se referem a, por- 
tanto, a priori. 

b) 0 espaGo ndo 6 mais que a forma de 
todos os fen6menos dos sentidos externos, 
isto 6, a condicdo subjet~va do sensibilidade, 
sob a qua1 apenas nos C possivel uma ~ntui<do 
externa. Ora, uma vez que a rsceptividade do 
sujeito - o fato de ser afetado pelos objetos 
- precede necessariamente todas as intui~6es 
destes objetos, podemos compreender de que 
modo o forma de todos os fen6menos possa 
ocorrer no espirito antes de todos as percep- 
~ d e s  reais e, portanto, a priori, e de que modo 
ela - como umcl intui~do pura, em que devem ser 
determinados todos os objetos - possa conter 
os principios das rela(6es destes objetos antes 
de toda experi&ncia. 

Por isso, C apenas do ponto de vista do 
homem que podemos falar do espqo, de seres 
extensos, e assim por diante. Se, ao contr6r10, 
nos afastamos da condi@o subjetiva sob a 
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qua1 apenos podemos raceber uma intui~do 
sxterna - que 6 dspois o modo com que nos & 
possivel ser afetados pelos objetos -, entdo a 
representa<do do espaso ndo representa ab- 
solutamente nada. Este predicado 6 atribuido 
as coisas apsnas enquanto alas nos aparecem, 
isto &, apenas enquanto sdo objetos da sen- 
sibilidade. A forma constante desta receptivi- 
dads, que chamamos de sensibilidade, & urna 
condi~do necess6ria de todas as relapas em 
clue os objetos sdo intuidos como fora de nos; 
s se for abstraida de todos estes objetos, ela 6 
uma intui<do pura qua leva o nome de espqo. 
E a partir do momento que ndo possamos tor- 
nor as condi@es particulares da sensibilidade 
como condi~des da possibilidade das coisas, 
mas apenas daquilo que nos aparsce delas, 
poderemos dizer entdo que o @spa50 abra~a 
todas as coisas que podem nos aparscer 
externamente, sem duvida, mas ndo todas as 
CO~SQS em si mesmas, sem levar em conta se 
podem ou ndo podem ser intuidas, ou tamb6m 
prescindindo de qua1 seja o sujeito que as intui. 
No que se refere as intui~6es ds outros seres 
pensantes, com efeito, ndo podemos de fato 
julgar se elas estejam vinculadas ou ndo as 
mesmas condi@as que limitam nossa intui~do, e 
qua sdo universalmentev6lidas para nos. Se ao 
conceito do sujeito acrescentamos a limita(do 
de um juizo, entdo o juizo valer6 incondicional- 
mente. R proposi<do "Todas as CO~SOS estdo 
uma ao lado da outro no espa<ou 6 vhlida com a 
limitqdo que estas coisas sejnm tomadas como 
objetos de nossa intui~do sensivel. Se aqui ao 
conceito acrescento a condi~do, s digo "Todas 
as coisas, corno fen6menos externos, estdo uma 
ao lado da outra no espa~o", esta regra valer6 
universalmente e sem limita~do. 

c. Aealidcrde empirica 
e idealidode transcendental do ssp050 

Nossas exposi@as ensinam por isso a re- 
olidade (isto 6 ,  a validade objetiva) do espa<o, 
em reFer&ncia a tudo aquilo que se nos pode 
apresentar externamente como objeto; mas, a0 
mesmo tempo, ensinam a idealidode do espa- 
50, em refer&ncia 6s co~sas que a razdo consi- 
dera em si mesmas, isto 6, sem rela<do com a 
natureza de nossa sensibilidade. Sustentamos, 
portanto, a reolidode empirico do espqo (em 
refer&ncia a toda experi&ncia externa possivel) 
e, apesar de tudo, sua ideol~dade tronscen- 
dental, o que equivale a dizer que, logo que 
de~xamos de lado a cond~<do de possibilidade 
de toda experi&ncia, e assumimos o espaso 
corno 0190 que seja fundamento das coisas em 
SI proprias, ele ndo 6 mais nada. 

- -- 

3 .0  tempo como intuis6o pura a priori 

1 ) 0 tempo ndo 6 um conceito empirico que 
tenha sido extraido de uma expsri&ncia qualquer. 
A simultaneidade e a sucessdo, com efeito, ndo 
chqariom ssquer a ser percsp<des, se como ssu 
fundamento ndo existisse, a priori, a represen- 
tqdo do tsmpo. Rpenas sob este pressuposto 
podemos nos representar 0190 qus esteja em 
um irnico e mesmo tsmpo (simultaneamente), 
ou entdo em tempos diversos (sucessivamente). 

2)  0 tempo & uma rapresenta@o neces- 
sbria, que se apresenta como fundamento ds 
todas as intui~des. No qua se refers aos fen6- 
menos em geral, ndo se pode eliminar o tempo 
enquanto tal, ao passo que se pode muito bem 
subtrair, do tempo, os fen6menos. 0 tempo, 
portanto, i: dado a priori. Rpenas nele 6 possivel 
qualquer realidads dos fen6menos. Estes ultimos 
poderiam tambbm estar todos aussntes, mas o 
proprio tempo (enquanto condi~do universal 
de sua possibilidade) ndo pode ser sliminado. 

3) Sobre esta necessidade a priori se fun- 
damenta tamb&m a possibilidade ds principios 
apoditicos Fundamentais, referentes As rela@es 
de tempo, ou seja, os axiomas do tsmpo em 
geral. Ele tem uma so dimensdo: tempos diver- 
sos ndo sdo simultBnaos, mas sucessivos (asslm 
como espacos diversos n6o s60 sucessivos, mas 
simult8neos). Estes principios Fundamentais ndo 
podem ser tirados do sxperihcia, pois esta ndo 
lhes forneceria nem uma rlgorosa universalidada 
nem uma certeza apoditica. E nos poderemos 
dizer apenas: "assim nos & ensinado pela 
percepq30 comum"; ndo, porbm: "assim deve 
ser". Estes principios Fundamentais valem como 
regras, sob as quais apenas sdo possiveis, 
em geral, experi&ncias, s nos informam antes 
destas experi&ncias, s n60 por meio dslas. 

4) 0 tempo ndo 6 um conceito discursivo 
OU, como se diz, um conceito un~versal, mas uma 
forma pura da intu~gdo sensivel. Tempos diversos 
860 apenas partes de urn so e mssmo tsmpo. 
Mas a representqdo que pode ser dado ape- 
nas por um unico objeto 6 a intu~<do. E depois 
a proposi(do segundo a qua1 tempos diversos 
ndo podem ser simultdneos ndo seria deduti- 
vel de um conceito universal: Tal propos~<do 6 
sintbtica, e ndo pode derivar dos conceitos cos- 
tumeiros. €la, portanto, est6 contida imediata- 
mente na intuicdo e na representa~do do tempo. 

5) R inFin~dade do tempo sign~fica apenas 
que toda grandeza determinada de tempo 6 
possivel apenas por melo de uma limita@o da- 
quele tempo unico que se apresenta como seu 
fundamento. Por isso a representa<do origindria 
do tempo deve ser dado como ilim~tada. Mas se 
estas mesmas partes, e qualqusr grandeza de 



um objeto, podem ser representadas de mod0 
determinado apenas por meio de uma limitagdo, 
entdo a representa~do, em sua inteireza, ndo 
deve ser dada por meio de conceitos (pois os 
conceitos cont&m apenas representagbes par- 
ciais); ds prefer&ncia, como Fundomento das 
partes deve haver uma intui<do imadiata. 

- -- 

4.Obsewas6es gerds 
sobre Q estitica transcendental 

0 que quisemos dizer, portanto, C o 
seguinte: toda intuicdo nossa 6 tdo-somente 
o representagdo de um fen6meno; as coisas 
que intuimos ndo sdo, em si mesmas, como 
nos as intuimos nem suas relagbes sdo consti- 
tuidas, em si mesmas, como aparecem a nos; 
se elimin6ssemos nosso sujeito, ou mssmo 
apenas a natureza subjetiva dos sentidos em 
geral, desapareceriam todas as rela<bss dos 
objetos no aspago e no tempo, ou melhor, 
desapareceriam at6 o espaeo s o tempo, uma 
vez que - enquonto fen6msnos - eles ndo 
podem existir em si mesmos, mas apenas em 
nos. Como estejam depois as coisas em relagdo 
aos objetos em si, inteiramente ssparados do 
receptividade de nossa sensibilidade, perma- 
nece para nos completamente desconhecido. 0 
qua conhscemos ndo 6 mais que nosso mod0 
de parceber os objetos: um modo qua nos 6 
proprio, e que ndo pertence necessariaments 
a todo,ser, embora deva pertencer a todo ho- 
mem. E apenas com ele que temos o que fazer. 
Espaco e tempo sdo as suas formas puras; a 
ssnsa<do, em geral, sua mathria. A forma pode 
ser conhecida por nos apenas a priori, isto 6, 
antes de toda percepgdo efetiva, e por isto ela 
sa chama intuicdo pura; a matbrio, ao contrario, 
6 aquilo qua, em nosso conhecimanto, faz com 
que se fale de um conhecimento a posteriori. 
isto 6, de uma intuigdo empirica. Espago e tempo 
sdo inerentes a nossa sensibilidade de modo 
absolutamente necessario, seja qua1 for o tipo 
de nossas sensacbes, que podem ser muito 
diversas entre si. Rinda que pudCsssmos Ievar 
esta nossa intuigdo ao maximo 9rau da clareza, 
nern por isto nos avizinhariamos b natureza dos 
objetos em si mesmos, pois, em todo caso. 
aquilo que conheceriamos completamente seria 
apenas nosso mod0 de intuir, ou seja, nossa 
sensibilidade, e a conheceriamos sempre e 
apenas sob as condigbes que sdo inerentes 
originariamente ao sujeito, isto 6, o espaco e 
o tempo. 0 que, ao contrario, possam ser os 
objetos em si mesrnos, jamais sabsremos, nern 
sequer por meio do conhecimento mats claro 
daquilo que aparace - uma vez que 6 apsnas 
este aparecimento que nos 6 dado. 

5. ConclusBo d a  estAica transcendental: 
o espa(o e o tsmpo 
como intuis6es puras 
s 6 0  fundamento 
de juizos sintiticos a priori 

Rdquirimos assim um dos elementos es- 
senciais para a solucdo do problem0 geral do 
filosofia transcendental: como s6o possivsis 
proposig3es sint6ticos a prior/? (isto 6, as intui- 
gdes puras, a priori, de espago e de tsmpo). Ss 
nos juizos a priori queremos ir alCm do concelto 
dado. C no espago e no tempo que encontra- 
remos aqurlo que pods ser descoberto, ndo 
no concaito, mas na intui~do que corresponds 
ao concaito, s que pode estar ligada sintetica- 
menta a ele. Mas, por esta razdo, tais juizos 
ndo poderdo jamais chegar alCm dos objetos 
dos sentidos, e poderdo valer apenas para os 
objetos de uma experi&ncia possivel. 

I. Kont, 
Crftico do rozdo pura. 

R onolitico tronscendantol sstudo as 
cotsgorias, isto 8, os forrnos o priori do ~ n -  
tdscto, e o Eu penso, que 8 o fundomsnto 
supremo, tarnbhm transcend~ntol, do sintsse 
a priori e, portanto, do ci&ncia. 

1. Smsibilidadr r intrlecto 

Nosso conhecimento brota de duos fontes 
fundamentois do espirito: a primeira consists 
em receber as representagdes (a receptividade 
das impressdes), a segunda t: a faculdade de 
conhecar um objeto por meio destas represen- 
tagdes (a espontaneidade dos conceitos) . Por 
meio da primeira, um objeto nos C dodo; por 
meio do ssgunda, ele 6 psnsodo am rslagdo 

representagdo (como simples determinagdo 
do espirito). lntuicdo e conceitos constituem, 
portanto, os elementos de todo o nosso conhe- 
cimento, de modo que nern os conceitos, sem 
uma ~ntuigdo que de algum modo corresponds a 
eles, nern a intuigdo, sem conceitos, podem nos 
fornecer um conhecimento. Arnbos os elementos 
ou sdo puros ou sdo smpincos. Empiricos, se 
neles est6 contida uma sensacdo (que pressu- 
pbs que o objeto esteja realmente presente); 
puros, ao contrario, se 6 representagdo ndo se 
acrescenta alguma sensagao. Esta ul tima pode 
ser chamada de mat6ria do conhecimento sensi- 
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vel. Por isso a intui~do pura cont&m unicamente 
a forma na quo1 0190 & ~ntuido, oo passo que 
o conceito puro contbm apenas a formo do 
pensomento de um objeto em geral. Rpenas 
as intul@es puras ou os conceitos puros sdo 
possiveis a priori; intui@es e conceltos smpiricos 
sdo possiveis openas a posteriori. 

Se chamamos sens~bilidode a receptivido- 
de ds nosso espirito ao recsbsr as rsprssanta- 
~ 6 ~ s  - enquanto ele 6 de algum modo afetado 
por elas -, por outro lado chamaremos intelecto 
a faculdade de produzir por si mesmo as repre- 
senta@es, lsto 6, a espontoneid~de do conhe- 
cimento. Nossa natureza & tal, que a intuigdo so 
poder6 ser sensivel, lsto 6 ,  conterd apenas o 
modo pelo qua1 somos ofetados pelos objetos. 
Por outro lado, o intelecto ser6 a faculdade de 
psnsoro objsto do intui~do sensivel. Nsnhuma 
destos duos propriedades deve ser onteposta 
6 outra. Sem sensibilidade nenhum objeto nos 
seria dado, e sern intelecto nenhum objeto seria 
pensodo. 0s  pensomsntos, sern conteljdo, sdo 
vazios; as intui~bes, sern conceitos, sdo cegas. 
E por isso, como 6 necess6rio tornar ssnsivsis 
os proprios conceitos (ou seja, acrescentar o 
objeto na intu~<do), iguolmente necess6no ser6 
tornar lnteligiveis as proprios intul@es (isto 6, 
Ievar sob os conceitos). Rmbas as foculdodes, 
ou capacidades, ndo podem dspois trocar suas 
fun@es. 0 ~ntelecto n60 pode intu~r nado, s 
nado podsm pensar os sentidos. € apenas de 
sua unido que pode brotor o conhecimento. 
Nem por isso, todavia, ssrd licito confundir seus 
respectivos contributos, mas h6 bons motivos 
paro separ6-10s acuradamente um do outro e 
para man@-10s distintos. E por isso qua distin- 
guimos a ci&ncia das regras da sens~bllidade em 
gsral, isto 6,  o esthtica, do c16ncia das rsgras 
do intelecto em geral, isto 6, o Iogico. 

Por sua vez, depois, a logica pode ser 
considerada de dois pontos de vista: ou 
como Iog~ca do uso geral do intelecto, ou 
como Iogica de seu uso particular. R primeira 
conthm as regrcls absolutamente necess6rias 
do pensamento, aquelas sern as quais ndo 
haveria nenhum uso do lntelecto a, portanto, 
refere-se a este ultimo prescindindo da di- 
versidade dos objetos oos quais ele pods se 
dirigir. A Iogica do uso particular do intelecto 
conthm, ao contrdrio, as regras para pensar 
corretomente sobre certo tipo de objetos. 

2. A "sintrsr" qur rsta na bass 
do todo conhecimrnto 

R logica gerol abstrai [. . . ]  de todo conteudo 
do conhecimento, e espero que as represento- 
gbes Ihe sejom dadas por outra parte qualquer, 

para dspois pod&-los tronsformar em conceitos: 
s esta & uma coisa qua procede analiticaments. 
R logica transcendental, ao contrario, encontra 
diante de si o mljltiplo da sensibilidads a priori, 
aquilo qua Ihe 6 oferecido psla estbtica transcan- 
dental, para dar uma mat&ria aos conceitos puros 
do intelecto, os quais, sern ela, estariam privados 
de todo conteljdo e, portanto, completamente va- 
zios. Oro, espaco a tempo conthm um multiplo da 
intui~do pura a priori; e, todavia, eles pertencem 
6s condic;des de receptividade ds nosso espirito, 
sob as quais apenas ests ultimo pode recebsr 
representa$des de objetos, e qua, portanto, 
deverdo sempre exercer uma afeqdo tamb6m 
sobre os conceitos. Contudo, a espontaneidade 
de nosso pensamento exige que, primeiro, este 
mljltiplo ssja de certo modo atravsssado, colhido 
e ligado, para qua dele se possa fazer um conhe- 
cimento. Esta opsra~do eu a chamo de sintese. 

Por si'ntese, portanto, no sentido rnais geral 
do termo, eu entendo o opera~do que consiste 
em acrescentar umo 2, outra diversas represen- 
ta@es, e em compreender sua multiplicidade 
em um Onico conhecimento. Tal sintase & puro, 
se o mljltiplo ndo & dado smpiricamente, e sim 
a priori (corno aquele no espaco e no tempo). 
Rntes de toda analiss de nossas representa- 
@ss, estas Oltimas dsvem ser-nos j6 dodas, s 
nsnhum conceito pode noscsr analiticamente no 
que se refere oo seu contddo. Sam duvido, a 
sintsss de um multiplo (seja ale dado empirica- 
mente ou a priori) em primeira instbncia produz 
um conhecimento que, ~nicialmente, pode ssr 
a~nda rude e confuso, e que, portanto, tem ne- 
cessidode do an6lise: mas & sempre a sintese 
que propriamente reune os slementos para o 
conhecimento, e os unifica em certo conteirdo. 
€lo 8, portanto, a primeira coiso b qua1 devere- 
mos prestar aten~do, se quisermos julgar qua1 (2 
a primeira origem da nosso conhecimento. 

3.0s concdtos pros 
do intelrcto ou catrgorias 

Por meio da andlise, diversas rsprssen- 
ta~bes sdo reunidas sob um so conceito (to- 
refa de que ss ocupa a Iogica geral). R Iogica 
transcendental, ao contr6ri0, snsina a reunir em 
conceitos n60 tanto as representa@es, mas a 
sintese puro das representagbes. Rquilo qua 
em primeiro lugar nos deve ser dado, em vista 
do conhecimento a prlorl de todos os objetos, 
6 o mciltiplo da intuiq3o puro; a sintese deste 
mult~plo por melo do faculdade de imag~na<do 
6 a segunda coiso, mas n60 nos d6 aindo ne- 
nhum conhecimento. A terceiro coisa para podsr 
chegar ao conhec~mento de um objeto qua se 
aprssente & constituida por conceitos, que ddo 
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unidodea esta sintese pura: ales consistem uni- 
camente no representa~do desta unidade sint5- 
tica n~ess6ria, e se baseiam sobre o intelecto. 

R mesma fun@o que d6 unidade 6s dl- 
versas rspresenta<des em um julzo, d6 tambQm 
unidade 6 sintese simples de diversas represen- 
t a g m  am uma intuicdo, e se chama - corn uma 
expressdo garal - o conceito puro do intelecto. 
€ o proprio intelecto, portanto, e por meio das 
mamas opara@es com as quais - mediante a 
unidade analitica - ele havia atuado nos concei- 
tos a forma Iogica de um juizo, qus leva tambbm 
- por meio do unidade sint5tica do mljltiplo da 
intui~do em geral - um conteljdo transcendental 
em suas representa(6es. E 5 por isso que tais 
representa@zi denominam-se conceitos puros 
do intelecto, que se referem a priori aos objetos: 
uma coisa que a Iogica gar01 ndo pode fazer. 

Desse modo surgem tantos conceitos puros 
do intelecto, referentes a priori aos objetos da 
intui~bo, exatamsnte quantos Gram as fun~des 
logicas em todos os juizos possiveis, assim como 
se verificavam na t6bua seguinte. Estas Fvn@es, 
com efeito, asgotam completamente o intelecto 
e medem sua inteira capacidade. Seguindo 
Rristoteles, chamaremos estes conceitos de co- 
tegorios, visto qua nossa intensdo origindria era 
id&ntica 6 aristot5lica, embora depois se tenha 
afastado muito no decorrer de sua atuaq3o. 

4. TClbua das categorias 

1 .  
Da quantidade 

Unidade 
Pluralidads 
Totolidade 

2. 3. 
Do qualidads Do rsla@o 

Realidads do ~nsr&ncio a subsist&ncia 
Nsgaq50 (substontio s t  accldms) 
limita@o da cousal~dads e depsnd&ncia 

(causa e efeito) 
da comunidade 

(aq3o reciproca entrQ 
o ogente e o paciants) 

4. 
Do rnodal~dade 

possib~l~dade-impossibilidade 
exist&nc~a-~nexist&ncia 

nacessidade-conting&nc~a 

Esta 5, portanto, a lista de todos os 
conceitos puros origin6rios da sintese, que o 
lntelecto cont5m a priori em si mesmo e, mais 
a~nda, gracas aos quais apenas pode ser um 

intelecto puro, urna vez que 5 somente por 
meio dsles que ale pode compreender 0190 
do m6ltiplo da intuiqdo, isto 5, poda pens6-lo 
como objeto. 

5. Drdug6o transcendental das categorias 

Todavia, al5m da intui~do dos sentidos, 
mediants a qua1 0190 5 dado, toda expsri6ncia 
contbm tamb5m um conceito do objeto qua 5 
dado - ou seja, qua aparece - no intui~do: s 
por isso os conceitos dos objetos em geral, 
como condi<des a priori, se apresentnrdo como 
fundamento de todo conheclmento empirico. Por 
conseguinte, a validez objetiva das categorias, 
como conceitos a priori, se basear6 no fato de 
que a experi&ncia 5 possivel (no que se refere 
B forma do pensamento) apenas por meio de- 
las. E, com efeito, as categorias se referem aos 
objetos do experi&ncia de mod0 necess6rio e 
a priori, porque 5 apenas por melo delas qua, 
em geral, se pode pensar um objeto qualquer 
de sxperi&ncia. 

R dedu~do transcendental de todos os 
conceitos a priori tem portanto um principio ao 
qua1 deve ser dirigida toda a pssquisa, lsto 5, 
o principio pelo qua1 os conceitos devem ser 
conhecidos como condi@es a priori da expe- 
riencia (tanto da intui@o que nela se encontra, 
como do pensamento). 

6. Possibilidade do urna unificag60 sintiticn 
dr um mirltiplo em geral 

0 multiplo das representa@zs pode ser 
dado em uma intui@o, que i: slmplesmsnte 
sensivel, isto 5, n60 5 mais que receptividade; 
e a forma desta intui@o pode residlr a priori 
em nossa faculdade representativa, mesmo 
que ndo seja mais que o modo pelo qua1 o 
sujelto & afetado. So que a conjun@o (co- 
niunctio) de um mljltiplo em geral ndo pode 
jamais provir dos sentidos, e portanto ndo 
pode tamb5m estar contida j6 no forma pura 
da rntui@o sensivel, pois, como conjun~do, ela 
5 um ato da espontaneidade do capacidads 
representativa. E se 5 fato que esta ultimo, 
para ser distinta da sensibilidade, deve ser 
chamada de intelecto, entdo toda conjungio 
- estejarnos conscientes ou ndo, e que se trots 
de uma conjun@o do mljltiplo da intuicdo ou 
de diversos conceitos e, no prlmeiro caso, que 
se trate do mljltiplo de urna intui~do sensivel 
ou do de uma 1ntuiq3o ndo sensivel -, toda 
conjun@o, diziamos, 5 urna opera(60 do In- 
telecto que, em geral, poderemos denominor 
de sintese, tambhm para perceber, com isso, 
que ndo podemos nos representar nada de 
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conjugado no objeto, sem t&-lo antes con- 
jugado nos masmos, e qua, entre todas as 
representa~des, a conjungdo 6 a unica qus 
ndo pode ser dado pelos objetos, mas pode 
ssr realizada apenas pelo proprio sujeito, uma 
vez que ela 6 um ato da espontaneidade do 
sujeito. Rqui psrcebemos facilmente que esta 
operas60 devs ser originariamente unica, s 
valida do mesmo modo para toda conjunq30, e 
qus a decornposi~60, ou ondlise, que tarnbbm 
parece ser o oposto da sintese, na realidade a 
pressupd~ semprs; com efeito, ss antes o in- 
telecto ndo conjugou algo, ndo poderd depois 
tamb6m decomp6-lo, uma vsz que 6 apenos 
por rneio dsls qua 0190 da conjugado p6de 
ser dado capacidade representativa. 

Todavia, o conceito de conjun<6o implica, 
al6m do conceito de mljltiplo e de sintese do 
mukiplo, tamb6m o conceito de un~dade da te  
multiplo. Conjun(60 6 representag50 da uni- 
dade sinthtico do m61tipb1 A representaq50 
desta unidade ndo pode portanto nascer da 
conjun@o; ao contrdrio, 6 a repressnta~60 da 
unidade que, acrescentando-sa 6 represen- 
taGdo do multiplo, torna possivel em primeiro 
lugar o concsito de conjun<do. Esta unidade, 
que precede o priori todos os conceitos de 
conjun<do, ndo 6 porbm a mesma coisa que 
a categoria de unidade (5 10); todas as cate- 
gorias, corn efeito, se fundarn sobrs funsbes 
logicas que se encontram nos juizos, mas 
nestas a conjun@o j6 6 pensada, e portanto 
j6 6 pensnda a un~dade ds concsitos dodos. A 
categono, portanto, pressupds j6 a conjun@o. 
Por isso, a unidads de qua estamos falando 
agora (como unidade em sentido qualitativo). 
~ Q V G ~ O S  busc6-la ainda mals acima, justamsnte 
naquilo que contbm o fundamento da unidade 
de concsitos diversos nos juizos a, portanto, o 
fundarnento do possibilidade do ~ntelecto, at6 
em sew uso Iogico. 

7. R unidade sintitica originaria 
da apercepq50 pura a priori. 
0 "eu penso" 

0 su pmso devs ter o poder ds acornpa- 
nhor todas as minhas representa$des, pois, ss 
asslm n6o fosse, em mim saria representado 
olgo qus ndo podsria ds fato ser pansado, 
o que qusr dizer, sm outras palavros, ou que 
a representagdo seria ~mpossivel, ou que @la 
- ao menos para rnim - ndo seria nada. Ora, 
se a representas60 qua pode ser dado antes 
de todo pensamento charna-se intuiqdo, todo 
mljltiplo da intuicdo ter6 uma relagdo necessClria 
com o eu psnso, no mesmo sujeito em que 6 en- 
contrado este multiplo. Mas esta representa@o 

- o eu penso - 6 um ato do espontaneidade, 
isto 6, ndo pode ser considerada como perten- 
cents a sensibilidade. Eu a chamo apercep~bo 
pura, para distingui-la da smpi'rica, ou tambbm 
apsrcep@o originaria, pois ela & a autocons- 
ci&ncia qua, produzindo a representa@o eu 
penso - que deve poder acompanhar todas as 
outras, e 6 una e idhntica em toda consci&ncia 
-, ndo pode estar acompanhada par sua vaz 
por nanhuma outra represmto<bo. A unidade 
propria dela, eu a chamo tamb6m de unida- 
de transcendental da autoconsci&ncia, para 
designar a possibilidade do conhecimsnto a 
priori que sobre @la se funda. E, corn efeito, as 
mirltiplas representa<des que sdo dadas em 
certa intui~do n60 seriam todas representa<des 
minhas, se todas n6o pertencessem a uma 6nica 
autoconsci&ncia; vale dizer que elas, enquanto 
representa<6ss minhas (embora eu n6o as- 
teja conscients delas enquanto tais), devem, 
por&m, estar necessariamente conformes a 
unica condigio pela qua1 possam coexistir em 
uma autoconsci&ncia universal, porque, caso 
contrario, ndo partenceriam todas a mim. Dasta 
conjun<60 originaria se podem extrair muitas 
conssqu&ncias. [. . .] 

A conjun<do, porbm, ndo reside nos ob- 
jetos, nsm podemos extrai-la destes ultimos, 
com alguma psrcep@5o, para Faz&-la depois 
ser assumida pelo intelecto: no realidada ela 
6 apenas um trabalho do intelecto, s a t e ,  
por sua vez, nbo & mais que a faculdade de 
reunir a priori, e de levar sob a unidode da 
apercep@o o mljltiplo de representa@es 
dadas. Este 6 o principio supremo de todo o 
conhecimento humano. 

8. 0 principio 
da unidade sintitica da apercrpg60 
6 o principio supremo 
dr todo uso do intelecto 

Segundo a est6tica transcendental, o 
principio supremo da possibilidade ds toda 
intui~bo, em relasdo b sensib~lidade, era a te :  
todo o mljltlplo da 1ntui~60 subjaz 6s condisdes 
formais do espa<o e do tempo. 0 principio 
supremo da propria possibjlidade, em rela- 
g6o ao intelecto 6, ao contrario, este: todo o 
mcjltiplo do intui~bo subjaz 6s condir;bes da 

'5s sejam 1d6ntlcas tambQm as reprasenta<6es, a se 
por ~sso uma pode ser pensada anal~t~camente em base 
da outra, a uma quest60 da qua1 nBo nos ocupomos nasta 
s e d ~  Porem, a comci&cio de umo, enquanto se fala do 
mult~plo deve sernpre ser d~st~nto do consc16ncc da outra. 
e Q apenos da sintese desta (possivel) consc16nc1o qua nos 
ocupamos aqul [Nota de Knnt] 
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unidade sintbtica originbrio da ap~rcepgdo.~ 
Todas as mdltiplas representagdes do intuigdo 
subjazem ao primeiro principio, enquanto nos 
sdo dadas, e subjazem ao ssgundo, enquanto 
devem poder estar conjugadas em uma ljnica 
conscihcia; com efeito, se ndo fosse assim, 
ndo se poderia pensar ou conhecer nada, uma 
vez que as representagdes dadas ndo teriam 
em comum o ato da apercepgdo eu penso, e 
portanto ndo ssriam reunidas em uma 6nica 
autoconsci8ncia. 

0 intelecto - para falar em geral - & a 
faculdade dos conhecimentos. Estes conheci- 
mentos consistem em determinada relagdo de 
representagdes dadas com um objeto. Mas o 
objeto Q aquilo em cujo conceito unifica-se o 
mljltiplo de uma intuigdo dada. E por sua vez 
toda unificagdo das representa@es requer a 
unidade da consciBncia na sintese das proprias 
representagdes. Por conseguinte, Q apenas a 
unidade da consciBncia que constitui a relagdo 
das representagdes com um objeto, e portanto 
sua validez objetiva: por conseguinte, Q ape- 
nos ela que faz corn que as reprssentagdes 
se tornem conhscimentos, e 6 sobre eta, por 
conseguints ainda, que se bassia a propria 
possibilidade do intelecto. 

9. 0 que 6 a unidade objetiva 
da autoconsciincia 

R unidade transcendent01 do apercepgdo 
6 a unidade corn que todo o mdltiplo dado em 
urna intuigdo & unificado em um concelto do 
objeto. Por isso eta se chama objetiva, e deve 
ser distinta do unidade subjetivo da consciBncia, 
que Q uma determinagdo do sentido interno, 
com o qual o mdltiplo do intuigdo 6 dado empi- 
ricamsnte, em vista da msncionada conjungdo. 
Que eu possa estar consciente empiricomente 
do mdltiplo - se ele & simultdnso ou sucessivo 
-, depends das circunstdncias ou das condi- 
gdes smpiricas. Por isso a unidade empirica 
do conscihcia, por meio do associa@o das 
representagdes, refere-se por si bquilo que nos 
aparece, s & totalmente contingente. Contra 
isso, a forma pura da intulgdo no tempo - en- 
tendida simplssmsnte como intuigdo em geral, 
contendo um mljltiplo dado - subjaz 6 unidade 
originaria da consci&ncia, apenas por msio do 
relagdo necessbria do mljltiplo da intulgdo ao 
ljnlco eu penso e, portanto, por meio da sintese 
pura do intelecto, que constitui o fundamento 
a priori da sintese empirica. Rpenos essa 
unidade 6 vblida objetivamente, enquanto a 
unidade empirica da apercepgdo - qua neste 
lugar ndo tomamos em exams, e que por outro 
lado 6 simplesmente derivada da primeira, sob 

determinadas condigaes in concreto - tem ape- 
nos uma valldez subjetiva: se alguQm rsdne a 
representagdo de certa palavra corn uma coisa, 
outro a reunira com outra coisa, s assim, no que 
se refere bquilo que Q dado empiricamente, 
a unidade da consciBncia ndo vale de modo 
necessbrio e universal. 

10. Para o conhecimento das coisas, 
a fungiio da categoria 
6 a de ser aplicada 
aos objetos do experiincia 

Pensar um objeto e conhecer um objeto, 
portanto, ndo sdo a mesma coisa. Para o co- 
nhecimento, requerem-se dois elementos: em 
primsiro lugar o concsito, com o qual em geral 
um objeto & pensado (a categoria), e em se- 
gundo lugar a intuigdo, com a qua1 o objeto & 
dado. Com efeito, se ndo se pudesse dar por 
nada urna intuigdo corrsspondente ao conceito, 
este seria slm um pensamsnto, no que se refere 
a forma, mas ndo terla nenhum objeto, e por 
meio dele ndo seria possivel o conhecimento 
de nenhuma coisa, pois - pelo que se sabe 
- ndo se daria, nem poder~o dar-se nada a que 
poder aplicar meu pensamsnto. Ora, toda nossa 
intuigdo possivel & uma intuigdo sensivel (est&- 
tica), e por isso o pensamsnto de um objeto em 
geral - rnediante um concelto puro do intelecto 
- pods se tornar para nos um conhecimento, 
apenas enquanto tat concsito seja referido 
aos objetos dos sentidos. R intu~~do sensivel 
ou & uma intuigdo pura (espago e tempo), ou 
& uma intuigdo empirica daquilo qua, mediante 
a sensagdo, & representado imediatamente 
como real no espaco e no tempo. Por meio 
do determinagdo da intuigdo pura, podemos 
adqulrir conhecimsntos a priori dos objetos (na 
matem6tica), mas apenas pelo que se refere 
b sua forma como fen6menos; quanto ao qua 
se refere, ao contr6r10, 2.1 possibilidade de que 
se dBem coisas que devam ser intuidas desta 
forma, tudo permanece ainda a ser decidido. 
Por consegulnte, todos os conceitos matem6ti- 
cos ndo sdo conhecimentos por si, mas apenas 

" espqo e o tempo, e tomb6m todos as suas partes, 
560 mtur@ese, portonto, reprassnto@as particuloras, corn o 
multiplo que cont&m em si (vejo a sstbt~ca tmnscendentol). 
Eles, portnnto, nBo sBo s~mples conceitos, mad~ante os 
quais a mesma consci&nc~o asta cont~do em mu~tos repre- 
santo(6es: ao contrano, am seu coso muitos reprasentoq3es 
@st60 cont~das em umo so reprasenta(60 a na consci&nc~a 
qua dela se tem. e por isso est6o raun~dos todos juntas. Por 
consqulnte, o unidode da consci&nc~o que oi se encontro 
6 uma un~dnde sint&co, mesmo que orig~nar~a. Estn suo 
singuloridode sera ~mportonte na apl~cqdo que dela se 
far6 (vejo o 5 25). [Noto da Kant] 
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enquanto se pressupde que se &ern coisas 
que possam se apresentar a nos na ljnica forma 
daquela intui@o sensivel pura. Mas os coisas 
no @spago s no tsmpo nos sdo dadas openas 
enquanto sdo percep<des (representa<bss 
acompanhadas pela sensa~do), e portanto 
apenas madiante uma represento<do empirica. 
Por conseguinte, os conceitos puros do intelec- 
to, mesmo quando 560 aplicados a intui~bes 
a prlori (corno no matembtica), nos fornecem 
um conhecirnento apenas enquanto estas in- 
tui@es, s por meio delas tarnbbm os conceitos 
do intalecto, possam ser aplicados a intui@es 
empiricas. Por conseguinte, as categorias ndo 
nos fornecem nenhum conhecimento das coisas 
por meio da intui~bo, mas apenas gra<as 6 sua 
possivel apllca<do 6 intui@o smpirico, ou seja, 
elas servem apenas para a possibllidade de 
urn conhscimento smpirico. Este ljltimo, porGrn, 
chama-se expsri&nao. Por conseguinte, as cate- 
gorias podern ser usadas para o conhecimento 
dos colsas, apenas enquanto estas ljltimas sbo 
assumidas como objetos de uma experi&ncia 
possivel. 

I. Kant, 
Crit~co do rozZlo nuro. 

e sua natureza 
-- ~ - ~ 

R lei moral C umo rsgra objetivo universol- 
rnants vdlida que dsterm~na a priori o quarer: 
sla 6 um ~mperativo categorico, uma ordsm 
que vols am santido obsoluto, prsscindindo 
dos condi@es s dos conteirdos empiricos. 

1. R lei moral como "imperativo categorico" 

R regra pr6tica t sempre um produto da ra- 
260, porque prescreve urna operaq5o como meio 
para olcanqx o efeito que nos prop6e. Mas, para 
um ssr em que a raz6o ndo representa sozinha 
todo fundamento de determina<do da vontade, 
tal regra & um impsrotivo, isto 6, uma regra ca- 
rocterizada por um devw, que exprime a neces- 
sidade objetiva do a<do e lndica que, se a razdo 
determ~nasse completamente a vontade, a q d o  
aconteceria ~nevitavelmente segundo tal regra. 

0 s  ~mperativos, portanto, valem objetiva- 
mente, e sao totalmente distintos das m6ximas 

como principios subjetivos. Mas eles determinam 
ou as condi<dss do causalidads do ser razobvel 
- entendido como causa eficiente - apenas em 
rela<do ao efeito e 6 possibilidade de atingi-lo; 
ou exclusivarnente a vontade, quer ela baste ou 
ndo para obter o efeito. 0 s  primeiros seriam 
impsrotivos hipot6ticos, e conteriam meras 
prescri~bes do habilidade; os segundos seriam, 
ao contrbrio, cotegoricos, e os ljnicos que repre- 
sentam leis prbticas. [ . . . I  

Se, por exemplo, dlzeis a algu&m qua 
deve trabalhar e poupar no juventuds para 
ndo sofrer quando velho, sste G um justo e, 
ao mesmo tempo, importante preceito prbtico 
para a vontade; mas & fbcil ver que a vontade & 
remetido, nests caso, a olguma outra coisa, que 
se pressupde que @la deseje. E ter ou ndo sste 
desejo, deve ser remetido ao pr6prio agente: 
pode ocorrer que ele preveja ainda outros re- 
cursos, alCm dos do patrim6nio por ele mesmo 
ganho; ou qua ndo espere envelhecer; ou que 
penss poder arranjar-se em caso de necessi- 
dade. R razdo, da qua1 somente pode brotar 
qualquer regra que implique necessldade, pds, 
nests seu preceito, tambbm necessidade (de 
outro modo ndo ssria um ~mperativo). Mas trata- 
se de uma necessidade condicionada apenas 
subjetivamente, que ndo se pode pressupor 
em grau igual para todos os sujeitos. Por uma 
legisla<do da razdo, porbm, requer-se que esta 
ndo tenha que pressupor nada alGm de si mes- 
ma, porque a regra & objetivo e univsrsolmsnts 
v6lida apenas quando vale indspandsntsmsnte 
de todos os condi@ss subjetivos ocidentois, 
que se podem encontrar em urn ser razobvel e 
ndo no outro. 

Suponde agora dizer a algu6m que jamais 
deve prometer de modo mentiroso: eis urna 
regra que se refere exclusivamente 6 sua von- 
tade. N60 importa se os sscopos que aqusle 
to1 possa ter sejom de tal modo alcan<ados ou 
ndo: & o mero querer aquilo que 6 determinado, 
por esta regra, inteiramente o prior;. Se agora 
resul ta que tal regra 6 praticamente justa, ela 6 
uma lei, porque & um jmparativo categorico. 

Rs leis pr6t1cas se referem, portanto, 
unicamente 6 vontade, prescindlndo daquilo 
que sua causalidade possa obter: desta ljltima 
(enquanto pertinente ao mundo sensivel) se 
pode fazer abstra<do, para ter essas leis em 
sua pureza. 

2. I3 pura formo (no sentido de universctlidnde) 
como carater essmcial da lei moral 

Se um ser rac~onal deve pensar suas mbxi- 
mas como leis prbticas universais, pode pensar 
as mbximas apenas como prlncipios tais que 
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cont&m o motivo determ~nante da vontade n6o 
segundo o motbrio, mas unicomente segundo 
o Formo. 

R matbria de um principio prdtico & o 
objeto da vontade. Este pode ser o motivo 
determinants da propria vontade, ou pode ndo 
s&-lo. Se for o motivo determinante da vontada, 
a rsgra do vontade vem a ser submetida a uma 
condi<do empirica (6 rsla<bo da representa@o 
determinants com o sentimento de prazer ou de 
desprazer); por conseguinte, nbo pode ser uma 
lei pr6tica. Ora, em uma lei, se se prescinde 
de toda mat&ria, rsto 6, do objeto do vontade 
(enquanto motivo determinante), n6o resta mais 
que a simples forma de uma legisla@o univer- 
sal. Portanto, um ser razo6vel ou ndo pode de 
nenhum modo pensar os proprios principios 
subjetivamsnte prdticos, isto 6, suas proprias 
mdximas, ao mesmo tempo como leis univer- 
sais, ou deve admitrr que sua simples forrno, 
pala qua1 elas se adaptam a uma lagis/o<do 
universol, f o p  sozinha, leis prdticas. 

I. Kant. 
Cdtica da razdo prdtlco. 

do imperativo cate9orico 

R consci2ncia do lei moral como impera- 
tivo cotcqorico 6 urn fato da razdo, o irnico 
Fato ch razdo palo quo1 ala se rnostra corno 
legisladora. 

1. R pura forma da lei 
como condi$io suprema 
Je todas as maximas 

Rge de modo que a m6xima de tua vonta- 
de possa valer sempre, ao mesmo tempo, como 
principio de uma legrsla@o universal. [...I 

R razdo pura, em si mesmo prdtica. & aqui 
imediatamsnte Iegisladora. R vontade 6, por- 
tanto, pensada como determinada, enquanto 
vontade pura, independentemente das condi- 
sees empiricas e, portanto, do pura forrno do lei; 
5 este motivo determ~nante & considerado como 
a condigio suprema de todas as m6x1mas. 

2. R conscihcia do imperativo moral 
como "fato" da raze0 

R conscr&ncia desta lei fundamental pode 
ser chamoda de fato (factum) cla razbo, nBo 
porque a possamos dspreender de dados 

racionais precedentes, por exemplo, do consci- 
&ncia do liberdade (porque tal consci&ncia ndo 
nos & dado em primeiro lugar), mas porque se 
nos ~mpde por si propria como uma proposigio 
sint&tica a priori, ndo fundada sobre alguma 
intui@o, nem pura nem empirica. 

Tal proposisdo seria mais analitica se 
pressupus&ssemos a liberdade do querer, mas 
para fazer isso, se entendemos a liberdade em 
sentido positive, seria necessdria uma intulc;do 
intelectual, o que ndo 6 absolutamente licito 
admitir. Todavia, para poder considerar sem 
equivocos tal lei como dado, 6 precis0 observar 
que ndo se tratn de um foto empirico, e sim do 
-mco fato da razdo pura, a qual, por meio dele, 
se anuncra como originariamante legisladora 
(sic volo, sic jubeo) . 

I. Kant, 
Cri'tm da mz6o pratica. 

e a liberdade 

R puro forrna clcl lei moral irnplica a li- 
berdode; nos, porbrn, conhecernos primeiro 
a lei rnorol, G sucessivnrnente, corno sua 
precond~<do, pensornos o liberdode. E uma 
vez qua o lei moral sa 1rnp6a a nos corno 
"dever", entdo nosso "dever" 8 sern dljvlda 
tornbbm urn 'poder". 

1. Uma vontade, 
para a qual a pura forma legislativa 
pode ser motivo Jeterminante, 
dew ser livre 

Supondo que a simples forma Iegislativa 
das m6ximas seja, sozinha, o motivo deter- 
minants suficients de uma vontade, descobrir 
como 6 fsita aquela vontade que se derxa 
determ~nar apenas por ela. 

Uma vez que a simples forma da lei pode 
ser representada apsnas pela raz60,e portanto 
nao & um objeto que caia sob os sentidos, nem, 
por consegulnte, se insere entre os fenNmenos. 
a rspressntqao dela como motivo determinante 
da vontade & distrnta de todos os fundamentos 
que determinam aquilo que ocorre na natureza 
segundo a lei de causalidade: nisto, com efei- 
to, os proprios fundamentos do determinaq50 
devem ser fenNmenos. Se, porhm, nenhum 
outro motivo determrnonta da vontade pode 
serv~r-lhs como lei, exceto a pura forma legis- 
lat~va unrvsrsal, tal vontade deve ser pensada 
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como intsiramsnte indspsndsnte do 1s; noturol 
dos fen6rnsnos, e precisamsnte do lei do cau- 
salidade de uns em rela~do aos outros. Esta 
indspsnd&ncio se chama libsrdods no sentido 
rigoroso, isto 6, transcendsntal, do palavra. 

Portonto, uma vontade para a qual possa 
ssrvir da lei a pura forma legislativa do m6xima 
6 uma vontade livre. 

2. Nos conhecemos que sornos livres 
partindo da lei moral 

Libsrdode s Isi pr6tica incondicionada 
rsrnetem, portanto, rsci procamante uma 6 outra. 
Aqui agora, [. . . ]  pergunto: de onds cornep nos- 
so conhecimsnto do incondicionalmente pr6tico: 
da liberdade ou da lei pr6tica? 

Da liberdads ndo pode comeqx, porque 
dela ndo podemos adquirir consci&nc~a imedia- 
taments, sendo ssu conceito primsiro nsgativo, 
nsm podemos infsri-lo a partir do exper~&ncia, 
porque a experi&ncia nos apressnta apenas a 
lei dos FsnBmenos, isto 6, o mecanismo da natu- 
reza, c)ue & precisamsnte o oposto do liberdads. 

E portanto a lei morol aquilo de qus 
adquirimos consci&ncia imediatamente (logo 
que tomamos em considerqdo CIS mdximas da 
vontade): ela se nos apresenta em pr~meiro 
lugar; e como a razdo no-la apresenta com um 
motivo deterrninante tal que nenhuma condi~bo 
sensivel o pode ultrapassar, e que, ao contrdrio, 
& intsiramsnte independante d~sso, ela nos 
conduz diretamente ao conceito de liberdade. 
Por outro lado, como & possivel a consci&nc~a do 
l e ~  moral? Podemos tomar consci&ncia de puras 
leis prdticas exatarnente do memo mod0 em 
que estamos conscientes de puros principios 
teoricos: considerando a necessidade com que 
a razdo nos prescreve tais leis, de modo a p6r 
de lado todas as condi<6es ernpiricas. 0 con- 
celto de urna vontade pura brota dos prirneiras, 
assim como dos ssgundos brota a consci&ncia 
de um intelecto puro. 

3. Deves, portanto podes 

Tornbbrn a experi&ncia, de resto, confirma 
que os conce~tos seguem em nos a ordem que 
mencionamos. Suponhamos que algu&m afir- 
me, de sua inclinqdo sensual, que ela t para 
ele absolutarnente irresistivel, quando se Ihe 
apresenta o objeto desejado e a ocasido de 
fruir dele, e perguntemos-lhe se, quando dian- 
te da casa ern que encontra aquela ocaslbo, 
est~vesse Ievantada urna forca, para enforc6-lo 
imediatamente depois que tivesse t~do aquilo 
que desejava, ele, em tal caso, ndo estaria em 
grau de reprimir sua incl~na$do. 

Ndo 6 dificil adivmhar o que responderia. 
Agora perguntai-lhe se, quando um princi- 

ps Ihe impusssss, tendo como pena a propria 
morte imediata, aprsssntar um falso testsmunho 
contra umo pessoa honesta que aquels prin- 
cips quisesse arruinar com prstextos sxcusos, 
por maior qus fossa seu amor pela vida ndo 
considsraria possivsl passar por cima dele. Ss 
o faria ou nao, el@ talvez ndo se arrlscar6 a 
dizer: mas que Ihe ssja possivel faz&-lo, dever6 
rsconhsc&-lo sem reservas. Ele julga, portanto, 
que pode fazer alguma coisa porque @st6 cons- 
ciente que deve faz&-lo, e rsconhsce em si a 
liberdade qus de outra forma, sem a lei moral, 
Ihe permanecaria desconhecida. 

I. Kant, 
Crt~co do roz6o prdtica. 

0 conceito de "brm" 
deve ser determinodo 
por mdo do lei 

Em todos os Qticas prQ-kontianos o 
concsito ds bern precads o conceito ds Isi 
rnorol; segundo Kont, ao contrbrio, o concsito 
ds lei Q antsrior, s dele depends o concsito 
ds bem moral. 

Chegou agora o momento de explicar o 
paradoxo no rn&todo de uma critica da razdo 
pr6t1ca, isto 6, corno o conceito do bom e do rnou 
no0 deve ssr detsrminado antes do Iei moral 
(d qua1 deveria aparentemente at& servlr de 
fundamento) mas openas (corno justarnente se 
fez aqu~) depois dela, e por msio dela. 

Se tambhm n60 soub&ssemos que o 
principio da moralidade 6 uma lei pura, que de- 
termina o priori a vontade, todavia, para ndo as- 
sumir principios em tudo gratuitamente (grotis), 
tanto menos deveremos deixar totalmente ndo 
prejudicado se a vontade tern apenos motivos 
determinantes ernpiricos, ou tarnbhm puros, o 
priori. Com efelto, val contra toda regra funda- 
mental do proced~mento filos6fico assumlr corno 
j6 decidido desde o pr~ncipio aquilo a respeito 
do qua1 se deve justamente dec~dir. 

Supondo que agora quis&ssemos comepr 
pelo concelto de bem, para d~preender dele 
as leis do vontade, tal conceito de um objeto 
(enquanto objeto bom) apresentaria ao mesrno 
tempo este objeto como unlco rnotivo determl- 
nante da vontade. 

Ora, urna vez que tal conceito nbo teria 
corno regra alguma lei pr6tica o prjori, a pedra 



de toque do bsrn e do ma1 ndo podaria ser 
posta ern nada mais do que no concorddncia 
do objeto com nosso sentimento de prazer 
ou de desprazer, e o uso da razBo podaria 
consistir apenas nisso; tanto no determinar tal 
prazer ou desprazer, Isvando em conta todas 
as sensa(8es de minha exist&ncia, corno em 
estabelecer os meios para conseguir para mim 
0 0bjet0 desejado. E uma vez que apsnas corn 
a experi6ncia se pode atingir o que esta confor- 
me com o sentimento de prazer, e a lei prdt~ca, 
segundo a hipotese, deveria estar fundada 
sobre aquilo corno sua condigdo, a possibilida- 
de de leis prdticas o priori seria excluida sem 
rnais, considerando-sa necess6rio encontrar 
em primeiro lugar um objeto para a vontade. 
cujo conceito constitua, corno conceito de urn 
bem, o motivo determinants universal, embora 
empirico, do vontode. 

I. Kant, 
Crftica do razdo prdtico. 

0 respeito do lei rnorol 
e o supremo significodo 
6tico do dever 

0 respeito pelo Ier moral, isto 6, pelo 
dever, & o cinico sentimanto que no Ctico 
kantiano adquire import6ncio e significodo 
positivo. E Fozer responsovelmente o proprio 
dev~r  aquivole o Gxccutor voluntoriomente os 
ordens de Deus. 

1. 0 respeito como irnico sentimento moral 

0 respeito se refere sernpre a pessoos, 
jamais a coisas. Estas ultimas podam suscitar 
em nos inclina@o, e quando se trata de anirnais 
(por exemplo, cavalos, cBes etc.) at& amor, 
ou tambbm medo, corno o mar, urn vulc60, urn 
animal feroz; mas nunca respeito. 

Rlgo que se avizinha mas de tal sentimen- 
to 6 a admiraq3o qua, entendida corno afac<do, 
[isto 61 @stupor, pode tarnbbm se refer~r a coi- 
sas: por exemplo, o montes altos corno o c&u, 6 
grandaza, 2.1 quantidade e distdncia dos corpos 
celestes, b forga e velocidade de alguns animais 
etc. Mas tudo isso nBo & respeito. Tombtm urn 
hornem pode ser para mim objeto de arnor, de 
medo, ou de admiragdo, at6 b maravilha, sem 
todavia ser de fato um objeto de respeito. Seu 
espirito brilhante, sua coragem e sua forga, a 

lmmanzrel Kant 
e m  uma estampa da ipoca 
(Ciuica Raccolta Stanzpe Bertarellz, Mzliio). 

pot&ncio que \he confere a posi(6o que ocupa 
entre os outros homens podsm inspirar-me 
sentirnentos semelhantes, mas com isto n8o se 
chegou oinda ao respeito para corn ole. 

Fontenellel diz: "Diante de um poderoso 
eu me inclino, mas o meu espirito ndo se incli- 
no". Posso acrescsntar: diante de uma pessoa 
de condig60 humilde, em que percebo retiddo 
de cardter, em uma medida tal que ndo tenho 
consci6ncia de ter, meu espirito se inclina, quelra 
eu ou nBo, por rnais que mantenha slevada a 
cabep para ndo Ihe perrnitir que esqueca a 
superior~dade de minha posiq3o. 

Por que ~sto? Sau exemplo me apresenta 
urna lei qua abate minha soberba, se eu a 
comparo corn meu comportamento; e o proprlo 
fato dernonstra diante de meus olhos que a esta 
lei se pode obedecer, e que ela 6, portonto, 
exeqijivel. E eu posso tamb&m sentir-me dotado 
cle um grau igual de honestidads: o respeito, 

- - 

'Rarnord da Fontenalla (1 657-1 757), s~cratdrlo parpd- 
tuo do ~cadem~a da Fronp, autor dos D~ologues des mots 
(1 683). dos cdlabras Entratiens sur /a pIurabt6 des mondas 
(1 686) e da outros obros numarosos 
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todavia, permanace; porque, estando todo bem 
em falta no homem, a lei, tornando-ss manifes- 
to por um exemplo, continua sempre a abater 
meu orgulho; e o homem que vejo diante de 
mim, e cujas fraquezas (que ele pode tamb&m 
sampre ter) ndo me sdo conhecidas corno me 
sdo conhecidas as minhas, de modo que ele 
me aparece em uma luz pura, e me oferece 
uma medida dela. 

0 respeito & um tr~buto cujo m&rito ndo 
podemos rejeitar, queiramos ou ndo: por mais 
que possamos reprimir suas manifesta<bes 
exteriores, ndo podemos deixar de senti-lo 
internamente. 

0 respeito & tdo pouco um sentimento 
de prazer, que de md vontade nos submete a 
provd-lo em relaq5o a um homem. Procura-se 
0190 que possa al~viar o peso, algum erro que 
nos indenize do humilhaq30 que tal exemplo 
nos proporciona. Rt6 os mortos ndo estdo sem- 
pre ao reparo desta critica, especialmente se 
o examplo deles parece inimit6vel. E at& a lei 
moral, em sua majestade solene, estd exposta 
a este esfor<o de se defender do respeito que 
inspira. Ndo seria talvez esta a razdo pela qua1 
nos a abaixariamos at& o nivel de nossas incli- 
naG6es costumeiras, fazendo todo esfor~o para 
remet&-la 6 amada regra de nossa vantagem 
bem sntendida? Ndo & justamente o desejo 
de libertar-nos do respeito impressionante 
que nos apresenta tdo severamente nossa 
indignidade? Todavia, nisso exists, por outro 
lado, tdo pouco desprazer que, uma vez que a 
soberba tenha sido deposta, e concedida efi- 
cdcia prdtica ao respeito, jamais nos saciamos 
de contemplar a majestade do lei, e a alma se 
sente elevada na mesma medida em que se 
v& sobrepujada, e tamb6m sua frdgil natureza, 
pela l e ~  santa. 

2. A lei moral como "dever" 

R lei moral 6 ,  [...I para a vontade de um 
ser perfeitissimo, uma Isi da sontidods; mas, 
para a vontade de todo ser razo6vel finito, 
6 uma Iai do davar, da coer~do moral, e da 
determina~80 de suas q 6 e s  por parte do 
rsspaito para com esta lei, e por obsCquio ao 
propr~o dever. 

Nenhum outro principio subjetivo deve 
ser assumido corno movente, de outra forma 
podaria muito bem ocorrer que fosse escolhi- 
do de antemdo a a560 que a lei prescreve, 
mas ela, embora sendo conforme ao dever, 
ndo serd cumprida por dever, e a inten~do 
que a move ndo ssrd moral, ao passo que 
justamente a inten~do & aquilo que conta em 
tal legisla<do. 

€ belissimo fazsr bam aos homens por 
filantropia e benevolente simpatia, ou serjustos 
por amor h ordem, mas esta ainda ndo & a m6- 
xima moral genuina de nosso comportamento, 
adequada h nossa condigto de homens entre 
os sera razo6veis, se nos nos arrogamos com 
presunq3o soberba de elevar-nos. 6 guisa de 
volunt6rios, acima do dever, e pretendsmos fa- 
zer por nosso proprio gosto, independentsmen- 
te do ordem, aquilo que n60 haveria nenhuma 
necessidade de nos ser ordenado. 

Estamos sob uma disciplina da razdo, e 
ndo devemos esquecer, sm todas as nossas 
mdximas, de nos subtrair h submissdo a ela, 
nem diminuir com loucura orqulhosa a autorida- 
de do lei (que tamb6m nos foi dada por nossa 
propria razdo), pondo o motivo determinante 
de nossa vontade - mesmo que conforms b lei 
-em qualquer outra coisa que ndo a propria lei 
e o respeito qus Ihe 6 devido. 

Dev~ r  e rssponsobilidoda sdo as ljnicas 
qual~fica@es qua devemos dar 6 nossa relag50 
com a lei moral. 

3. 0 significado da maxima evang6lica 
"ama a Deus acima de tudo, 
e o teu proximo como a ti mesmo" 

Com isso concorda muito bem, contudo, a 
poss~bilidade desto ordem: "Rmo o Deus ocima 
da tudo, s o tsu proximo corno o ti mssmo". 
Porque, como ordem, ela exige respeito por 
uma l e ~  que ordena o amor, e ndo deixa a 
uma escolha arbitr6ria fazer disso um principio. 
Mas um amor por Deus como inclina~do (amor 
patol6gico) 6 impossivel, porque Deus ndo & 

,,urn objeto dos sentidos; e para os homens 6 
de fato possivel, mas ndo pode ser ordenado, 
porque ndo est6 em poder de nenhum homem 
amar algu&m simplesmente sob ordem. <, por- 
tanto, ~xclusivam~nte o amor prdtico aquele 
a que se refers o nljcleo essential de todas 
as leis. 

Rmar a Daus significa, nests contexto, 
executor voluntoriaments suas ordens: amar 
o proximo, exercitar voluntoriamant~ todos os 
deveres para com ale. Mas a ordem qua faz 
disso uma regra, ndo pode sQquer ordenar tar 
esta inten@o, nos a@es segundo o dever, mas 
simplesmente de tandsr o isso. Uma ordem, com 
efeito, de fazer alguma coisa voluntariamente 
& em si contraditoria, porque, se j6 soub&sse- 
mos, sozinhos, a qua colsa somos obrigados, 
e t~v&ssemos tambhm consci&ncia de faz&-lo 
voluntariamente, um comando a proposito serla 
inteiramente sup6rfluo; se, ao contrbrio, nos o 
fiz&ssemos, ndo voluntariamente, mas apenas 
por respeito para com a lei, uma ordem - que 
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faz justamente de tal resperto o movente da 
maxima - agiria am sentido exatamente oposto 
ao do intensdo que se ordena. 

R lei de todas as leis, portanto, como toda 
prescri~do moral dos Evangelhos, apressnta a 
intan~60 moral em toda a sua perfeisdo, na 
forma de um ideal de santidade nBo alcanq3vel 
por uma criatura, todavia como modelo ao qua1 
devernos procurar nos avizinhar s emparelhar, 
em um progress0 continuo, mas indefinido. 

Dever! Nome grande e sublime, que nada 
contdns que lisonjek o prazer, mas exiges sub- 
missdo; nem, para mover a vontade, ameacas 
coisa alguma que suscite no sspirito rspug- 
n6ncia ou pavor, mas aprsssntas un~camente 
uma I ~ I ,  qua encontra por si mesma acesso ao 
espirito, e todavia obthns por forso venerac60 
(mesmo que nem sempre a obsdi&ncia); uma 
lei diante do qua1 todas as inclina@3es emude- 
cem, mesmo que, no Fundo, trabalhem contra 
ela. Qual & a origem digna de ti, onde se en- 
contra a raiz ds tua nobre descend&ncia, que 
de outra Forma raieita todo Darentesco com as 
inclina@es, aqu& raiz da bual se deve fazer 
derivar a condiq3o inderrogovel daquele valor 
que & o unico que os homens possam dar-se 
oor si mesmos? 

N6o pode ser nada ds menos daquilo que 
eleva o homsm acima de si mesmo (corno parte 
do mundo sensivel), daquilo que o liga a urna 
ordem de coisas que apenas o intelecto pode 
pensar, e que ao mesmo tempo tem sob si o 
mundo sensivel inteiro, e corn ele a ex~st&ncia, 
empiricamente determindvel, do homem no 
tempo e o conjunto de todos os fins (o unico 
adequado a uma lei prhtica incondicionada 
como a l e~  moral). 

Ndo & nada mais que a personol~dode, 
isto 6,  a liberdade e a independ&ncia do me- 
canismo de toda a natureza, consrderada ao 
mesmo tempo como a faculdade de urn ser 
submatido a leis puras prdticas, propr~as para 
ele, dadas a ele por sua propria razdo, de modo 
que a pessoa, enquanto pertinente ao mundo 
sensivel, & submetida 6 sua propria personah- 
dade, enquanto pertencente, ao mesmo tempo, 
ao mundo inteligivel. 

E ndo & de se maravilhar aue o homem. 
snquanto pertinente a ambos os hundos, devi 
considerar o proprio ser, em rela$3o 6 sua 
segunda e suprema destina@o, ndo de outro 
modo que corn venera@o, s as leis desta des- 
tina@o com o mais profundo respeito 

I. Kant, 
Critica da rm8o prdtica. 

dcl raz6o prdtica 

0s  tr& "postu1ados"pr~ticos sdo pressu- 
postos dsrivantss do lei rnorol: 860 os con- 
di@%s necessdrias que o vontade humono 
pura ex~gs poro obssrvar oquilo qus a lei 
prescrevs. Eles conferem reolidode objstiva 
as ldhos do razdo espsculotiva. 

1. A imortalidade da alma 
como postulado da raz6o pura prdtica 

R atuaq3o do sumo bem no mundo & o 
objeto necessario da uma vontade determindvel 
pela lei moral. Mas nesta vontade a perfeita 
adequog60 da inteng6o d Is1 moral & a condi<do 
suprema do sumo bem: @la deve ser, portan- 
to, tdo possivel quanto seu objeto, pois est6 
contida no mesma ordem de promov&-lo. Mas 
a adequag60 perfeita da vontade b ler moral 
& a sontidode: uma perfei(do da qua1 nenhum 
ser razohvel do mundo sensivel & capaz, em 
nenhum momento de sua exist&ncia. Uma vez 
que, todavia, 6 igualments requerida como ne- 
cessdria do ponto de vista prdtico, ela poderh 
encontrar-se apenas em um processo ao infinito, 
em dire~do dquela adsquag60 completa; e, 
segundo os principios da razdo pura protica, & 
necessdrio ossumir tal progredir prdtico como o 
objeto real de nossa vontade. 

Mas tal progress0 infinito & possivel 
apenas pressupondo uma existhcia s uma 
personalidade do proprio ser razodvel que 
perdura ao infin~to, e isso toma o nome de 
imortalidade da alma. Portanto, o sumo bem 
& possivel, em sentido protico, apenas pres- 
supondo a imortalidade da alma e, portanto, 
esta, enquanto inseparavelmsnte llgada com a 
lei moral, & um postulodo da razdo pura pr6tica 
(com o que entendo urna proposisdo teorico, 
mas ndo demonstrdvel como tal, enquanto & 
~nseparavelmente inerente a uma lei prdtico que 
vale incondicionalmente a pr~ori). 

2. R existhcia ds Dsus 
como postulado da raztio pura prdtica 

R lei moral, na andise pracedente, nos 
conduziu ao problema prht~co - que 6 proposto 
pela pura razdo, sem 1nterven~60 de moventes 
sensiveis - da necesshria completitude da prr- 
meira e principal parte do sumo bem, a moroll- 
dode; e, dado que apenas em urna eternidade 
se pode resolver o problema de modo completo. 
ao postulado do imortalidade. Pela poss~bilida- 
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de do segundo elemento do sumo bem, isto 6, 
da felicidads que & proportional b rnoralidade, 
esta rnesrna lei deve tambbm conduzir corn igual 
desintsresse, em virtuds da pura, objetiva ra- 
260, precisarnente ao pressuposto da exist$ncia 
de uma causa adequada a tal efeito; isto 6, a 
postulclr a sxist&ncicl ds Deus, como necess6ria 
b possibilidade do sumo bem (cujo objeto de 
nosso querer est6 ligodo necessariarnente b 
legisla@o moral da razdo pura). Propomo- 
nos a expor de modo convincente tal liga@o. 

Felicidods 6 a condi@o de um ser razo6vel 
no mundo, ao qual, em sua inteira exist&ncio, 
tudo vcli sagundo ssu dsssjo e qusrer; ela, por- 
tanto, consiste ndo so no acordo da natureza com 
o escopo total daquele ser, como tarnMrn com o 
motivo determinants essencial de sua vontade. 

Ora, esta lei moral, corno lei da liberdade, 
ordena por meio de motivos determinantes 
que devem ser totalmente independentes da 
natureza e de seu acordo com nossa faculdade 
de desejar (enquanto moventes); mas o ser 
razo6vel que age no rnundo ndo 6, porhrn, ao 
mesmo tempo, tamb&rn a causa do mundo e da 
proprra natureza. 

Na lei moral, portanto, ndo se encontra 
o minimo fundamento de urna ligqdo neces- 
s6ria entre a moralidade e urna felicidade a 
ela proporcionada de um ser que pertence ao 
rnundo e, por conseguinte, dele depende, e 
que, justamente por isso, ndo pode produzir a 
natureza corn a propria vontade, e, por aquilo 
que se refere b sua Felicidade, ndo pode corn 
as proprias forgx tornar a natureza inteiramente 
conforrne aos seus principios prbticos. 

Todavia, no tarefa pr6tica da razdo pura, 
ou seja, na busca necess6ria do sumo bem, tal 
liqagdo postula-se como necess6ria: temos o 
dsvsr de procurar prornover o sumo bsm (que, 
portanto, deve tambkrn ser possivel). Portanto, 
C postulodo tamb6m a sxistkncia de uma causa 
de toda a natureza, distinta da propria natureza, 
que contenha o fundamento da ligagdo, rsto 
&, do adequaqdo exata da felicidade 6 mora- 
lidade. Mas esta causa suprema deve conter 
o fundamento do acordo da natureza, ndo so 
corn uma lei do vontade dos seres razobveis, 
mas corn a representa@o de tal Isi, enquanto 
eles fazem dela o motivo detsrminonte sup@- 
mo de sua vontade: portanto, ndo so corn os 
costumes, quanto b forma, mas tambbm com a 
moralidade como seu movente; ou seja, com 
sua intenedo moral. 

Portanto, o sumo bern no mundo 6 possivel 
apenas enquanto se assuma uma causa supre- 
ma do natureza, que tenha uma causalidade 
conforme b intengbo moral. Ora, um ser capaz 
de a@es fundadas sobre a representa@o de 

leis & urna intslig&ncio (um ser razo6vel); e a 
causalidade de tal ser, fundada sobra tal repre- 
sentaq3o de leis, 6 a sua vontade. 

Portanto, a causa suprema da natureza, 
corno a devernos pressupor em vista do sumo 
bem, & urn ser que causa a natureza com inte- 
lecto s corn vontode (portanto, & seu outor): em 
outras palavras, & Deus. Portanto, o postulado 
do possibilidade do sumo bam dsrivado (isto 6, 
do rnundo otimo) &, 00 mesrno tempo, o postu- 
lodo da realidade de um sumo bem origincirio, 
isto 6,  da exist&ncia de Daus. 

Ora, era para nos urn devver prornover o 
sumo bem e, portanto, ndo so estamos auto- 
rizados, mas obrigados, por urna necessidade 
ligado como exighncia com o dever, a pressupor 
a possibilidade deste sumo bem: aquilo que, 
ocorrendo apenas na condi@o de que Deus 
exista, liga inseparavelmente a0 dever aquela 
pressuposi(do. Em outros terrnos, & rnoralrnente 
necess6rio admitir a exist$ncia de Deus. 

3. 0 significado dos postulados 
da raze0 pura prdtica em geral 

Eles derivam, todos, do principio do mo- 
ralidade, que ndo 6 um postulado, mas uma lei 
corn a qua1 a razdo determina imediatamente 
a vontade; essa vontade, justamente porque & 
determinada assim, como vontade pura, exige 
estas condi@%s necess6r1as do observdncia 
daquilo que a lei prescrevs. 

Tas postulados n60 sbo dogmas teoricos, 
mas pressupostos, de um ponto de vista neces- 
sariamente pr6tico; portanto, ndo ampliarn o 
conhecimento especulativo, mas ddo 6s idbias 
da razdo especulativa em geral (por meio de 
sua relacdo com os principios pr6ticos) uma 
realidade objetiva, e clutorizam conceitos dos 
quais de outra forrna ndo se poderia presurnir 
ofirmar sequer a possibilidade. 

Estes postulados sdo os da imortcllidods, 
da liberdade cons~derada posi tivarnente (corno 
causalidade de urn ssr enquanto pertinante a0 
mundo ~nteligivel) e da exist&ncio de Dsus. 

0 primslro deriva do condiq3o pratica- 
mente necess6ria de uma duraq3o suficiente 
para tornar perfeita a execuq3o da ler moral; o 
ssgundo, do pressuposto necessbrio do inde- 
pend&ncia do mundo sensivel, e do capac~dade 
de dsterminar a propria vontade segundo a lei 
de urn mundo inteligivel, isto 6, segundo a liber- 
dade; o tmeiro, da necessidade da condi(do 
para tal mundo inteligivel, para qua possa ser o 
sumo bem, gracas ao pressuposto do sumo bem 
independente, isto 6, da existhcia de Deus. 

I. Kont. 
Cri'tfca do rozBo prdtico. 



Quinta parte - J m m a n ~ e l  Kant 

do juizo estktico 

0 belo 6 o formo da finalidade qus um 
objsto monifssto no juizo astdtico. €lo h o 
sentido ds ocordo hormonioso sntre o todo s 
os portss, como ss sstos fosssm orgonizodos 
ern Fungdo unitario do conjunto. 

Se houvesse antes o prazer pelo objeto 
dado, e ao juizo de gosto coubesse apenas a 
torefa de atribuir B representagdo do objeto a 
comunicabilidade universal desse prazer, tsria- 
mos um procedimento intimomente contraditorio. 
Porque entdo esse prazer ndo seria mols que o 
simples prazer da sensagdo e, portanto, por sua 
natureza, poderia ter apenas uma validez par- 
ticular, porque dependeria imediatomente da 
representagdo com a qua1 o objsto & dodo. 

€, portanto, a possibilidads ds comunlcar 
universalmente o estado de 6n1m0, produzido 
em relagdo 2.1 representagdo dodo, qua deve 
estar como fundamsnto do juizo de gosto, como 
sua condigdo subjstiva, s tsr como conssqu&n- 
cia o prazer pelo objsto. Mas nada pode ser 
comunicado univsrsalmente a ndo ser o conhs- 
cimsnto e a representasdo enquanto 6 conhe- 
cimento. Porque a representagdo apenas entdo 
& puraments objetiva, e tem por isso um ponto 
universal de refer&ncia, com o qua1 o Faculdade 
rsprssentativa ds todos obriga-se o entrar em 
acordo. Ora, se dsva ssr pensado como pura- 
mente subjetivo o Fundamento do juizo sobre 
esta comunicabilidade universal da represen- 
tagdo, isto 6 ,  ssm um conceito do objeto, ela 
ndo pode ser mais que o estado ds espirito 
que rssulta da relagdo das Faculdades repre- 
ssntativas entre si, enquanto estas raferem urna 
representagdo dada ao conhscimsnto a n  gerol. 

Rs faculdades cognoscit~vas, postas 
em jog0 por esta representagdo, estdo aqui 
em um jog0 livre, porque nenhum conceito 
determinado as obriga a uma regra particular 
de conhecimento. De modo que o estado de 
sspirito nesta reprssentagdo deve ser aquele 
que i; constituido pelo sentimento do jogo livre 
das foculdades representativas em uma repre- 
sentagdo dado, em relagdo a um conhecimento 
em geral. Ora, a umo representagdo com a 
qua16 dado um objeto, a fim de que nasga em 
qeral um conhecimento, oertencsm a fontosio. 

lecto, para a unidade do concelto que une as 
representagbes. Este estado de jogo livrs das 
faculdades cognoscitivas em uma representa@o 
com a qua1 & dado um objeto, deve poder ser 
universalmente comunicado; porque o conhe- 
cimento, como determina~do do objeto, corn o 
qua1 dodas representasbes (em todo sujeito) 
dsvsm entrar em acordo, 6 a unica esp&c~e de 
representagdo que valha para cada um. 

R comunicabilidade subjetivo universal do 
modo de representa~do propria do juizo de gos- 
to, uma vez que deve subsistir sem pressupor um 
conceito determ~nado, ndo pode ser mais que 
o estado de sspirito do livrs jog0 da fantosia 
e do intelecto (enquanto eles concordam entre 
si como deve ocorrer para um conhecimsnto 
em gerol); porque sabemos que esta relagdo 
subjstiva apropriada ao conhecimento sm ge- 
rat devs valsr para coda um e, portanto, ser 
universalmente comunic6vel, como i: o caso de 
todo conhecimento determinado, qua por&m 
repousa sempre sobrs aquela rslagdo enquanto 
condigdo subjetiva. 

Ora, este juizo puraments subjetivo (est6- 
tico) do objeto, ou da representagdo com que 
ele t: dado, precede o prazer pelo objeto, s 6 o 
fundamsnto dests prazsr pela harmonic dos fa- 
culdades de conhecimento; mas, sobre a univer- 
salidade das condig6es subjetivas no juizo dos 
objetos funda-se apenas esta validez subjetiva 
universal do prozsr, qua nos ligamos B repre- 
sentagdo do objeto, qua dsnominamos de belo. 

I. Kant, 
Cri't~ca do jui'zo. 

e seu fundcrmento 

Por msio do sublims, que d o sentimento 
do ilirnitodo, o hornem descobre que a pro- 
prio dsst~nagdo Q o ds odsquor-ss 6s IdQ~os 
do roz6o. 0 sublime, portonto 0, propriamsn- 
ts, o sentlmsnto do destino metassensivel 
do hornem. 

1. Diferengas entro o bolo e o sublime 

0 belo da natureza se refwe B forma do 
objeto, que consists no limitagao; o sublime, ao 
contr6r10, pode ser encontrado tambbm em um 
objeto privado de forma, enquanto implique ou 
provoque a representagdo do ilimitodo, pensado 
al&m do mais em sua totalidade; de modo aue 

para a unido do m i r ~ t i ~ ~ d  do intu~sdo, e o ints- parece que o belo deva ser considerado como 
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a exibigdo de um concelto indeterminado do in- 
telecto, e o sublime como a exibigdo de um con- 
ceito ~ndeterminado do razdo. No primeiro caso 
o prazer est6, portanto, ligado com a represen- 
tagdo da qualidode, ao passo que no segundo 
est6 com a da quontidode. Entre os dois tipos 
de prazer h6 ainda not6vel diferenga quanto 6 
espbcie: enquanto o belo ~mpl~ca diretamente 
um sentimento de facilitagdo e intensifica<do do 
vida, e por isso pode-se conciliar com os atrati- 
vos e com o jogo da imaginagdo, o sentimento 
do sublime, ao contrdrio, & um prazer que surge 
apenas indiretamente, ou seja, 6 produzido pelo 
sentido de um impediment0 moment8ne0, segui- 
do de uma efusdo mais forte das forgas vitais e, 
por isso, enquanto smogdo, ndo se apresenta 
de fato como um jogo, mas como 0190 de s&rio 
no emprego da imag~nagdo. 0 sublime, portan- 
to, ndo pode ser unido a atrativos; e, como o 
espirito nbo 6 simplesmente atraido pelo objeto, 
mas alternativamente atraido e rspelido, o pro- 
zer do sublime ndo & tanto uma alegria positiva, 
mas de prefer6ncia contbm marav~lha e est~ma, 
isto 6, merece ser chamado de prazer negative. 

€is, porhm, a mais importante e intima 
diferenga entre o sublime e o belo; se, como 
& justo, tomarmos aqui em considera@o antes 
de tudo apenas o subl~me dos objetos naturais 
(o do arte & limitado sempre pela condi@o do 
acordo com a natureza), veremos que a beleza 
natural (exlstente por si) inclu~ uma finalidade em 
sua forma, pelo que o objeto parece como que 
predisposto para o nosso juizo, e por isso cons- 
titui ela propria um objeto de prazer; enquanto 
aqullo qua, sem raciocinlo, na s~mples apreen- 
sdo, produz em nos o sentimento do sublime, 
pode aparecer, em relagdo 6 forma, contrdr~o 
6 finalldade para o nosso juizo, inadequado bs 
nossas faculdodes de exibigdo e quase como 
viol6ncia contra a propria lmaginagdo; apesar 
de tudo, porbm, apenas para ser julgado tanto 
mais sublime quanto maior for tal viol6ncia. 

2. 0 sublime n6o esta contido 
nas coisas sensivds, 
mas apenas nas Id6ias da raz6o 

Disso vemos ~med~atamente que nos expri- 
mimos de modo totalmente improprio, quando 
dizemos sublime um objeto noturol, enquanto 
com toda propr~edade podemos chamar belos 
muitissimos objetos da natureza; porque, como 
pode ser indicado com uma expressdo de apro- 
vaq5o aqu~lo que em SI t: percebido como con- 
tr6r1o b f~nalidade? Ndo podemos d~zer sendo 
isso, ou seja, que o objeto 6 capaz da exibi@o 
de uma sublimidade que se pode captor em 
nosso espirito; pols o verdadeiro subl~me n6o 

pode estar contido em alguma forma sensivel, 
mas refere-se apenas 6s idbias da razdo, as 
quals, embora nenhuma exibi~do possa ser 
adequada para elas, ou melhor, justamente por 
tal despropor<do que se pode exibir sensivel- 
mente, sdo despertadas e evocadas em nosso 
espirito. Assim, o imenso oceano agitado pela 
tempestade ndo pode ser chamado de sublime. 
Sua visdo 6 terrivel; e & precis0 que o espirito 
tenha sido j6 preench~do por diversas idbias, 
se mediante tal ~ntuigdo deve ser determinado 
para um sentimento, que b ele proprio sublime, 
enquanto o espirito & impelido a abandonar 
a sensibilidade e a ocupar-se de idbias que 
cont&m uma flnalidade superior. [. ..] 

Rss~m, do mesmo modo que o juizo es- 
tbtico aplicado ao belo refere o livre jog0 da 
imaginagdo ao intelecto, para p6-lo de acordo 
com os conceitos deste em geral (sem deter- 
minor quais), o proprio juizo, ao julgar algo 
sublime, refere a imagina~do b rozdo, para 
p6-la de acordo subjetivamente com as idbias 
desta (indeterminadas), ou seja, para produzlr 
um estado de 8nimo conforms e concil16vel com 
aquele que resultaria da influ6ncia de determi- 
nadas id&ias (pr6tms) sobre o espirito. 

3. A verdaddra sublimidade 
deve ser buscada apenas 
no espirito de qusm julga 

Disso vemos ainda que a verdadeira subli- 
midade deve ser buscada tdo-somente no espirito 

Immanuel Kant (1 724-1 804) 
e m  u m a  gvauura de 1789, 
de H. V Schnorv uon Karolsfeld. 



daquele que julga, e nbo no objeto natural, cujo 
juizo d6 lugar dquels sstado ds espirito. Quem 
quermia chamar sublimes massas rnontanhosas 
informes, colocadas uma sobre a outra em de- 
sordern selvagem, como suas pir6mides de gelo, 
ou entdo o mar sombrio e tempestuoso, e outras 
coisas do g&naro? Mas o espirito sente-se eleva- 
do em sua propria estima quando, conternplando 
estas coisas, sem olhar sua forma, abandona-se 
d imagina<bo, e a uma razbo qus, srnbora ss 
una B imaginqbo sem nenhum sscopo deter- 
minado, tem como efeito estend&-la s, apesar 
de tudo, parcebe que toda a potencia da ima- 
ginasdo 8 inodquada p r Q  as idbias do razbo. 

4. 0 sentimento do sublime 
como sentimento de estima 
pela nossa destinas60 

0 sentimento da insuficihcia de nosso 
poder para alcanpr uma idha, que poro nos 
Q lei, O o astimo. Ora, a id8ia do compreensdo 
de todo fen8men0, que pode ter sido dado a 

nos, na intuisdo de urn todo, 8 tal qua nos 8 
irnposta por urna lei da razbo, que reconhece 
como medida, v6lida pora coda um e imut6vel. 
apenas o todo absoluto. Mas a nossa imagi- 
nosdo, rnesrno em seu esfor~o m6xim0, mostra 
seus limites e sua insufici&ncia em relasdo 
bqu~ la  compreensbo, qus para eta se rsquer, 
de urn objeto dado em um todo da intuisdo (e, 
portanto, em rela~do 2. exibi@o do id8ia da ra- 
260); e mostra, ao mesmo tempo, como uma lei. 
sua destinqdo a adequar-se Bquelo id8ia. De 
modo que o sentimento do sublime da natureza 
6 um sentimento de sstima pela nossa propria 
dsstinasbo que, com uma esp8cie ds substi- 
tui~do (intercambiando em estima pelo objeto 
a estima pela id& da humanidode em nosso 
sujsito), atribuimos a um objeto do natureza, o 
qua1 nos torna quase intuivel a superioridode 
da destina@o racional de nossas faculdades 
cognoscitivas, tamb8m no m6ximo poder da 
sensibilidade. 

I. Kant, 
Cri'tica do jubo. 



Cap. 1. Malebranche 

Textos 
Geulincx: Etica e metafisica, I. Mancini (org.). Za- 
nichelli, Bolonha 1965. 
Malebranche: Pensieri metafisici, M. Novaro (org.). 
Carabba, Lanciano 1911; Meditazioni cristiane e 
metafisiche, com o Trattato dell'amore di Dio, F. 
Tartaglia (org.). Guanda, M6dena 1944; Colloqui 
sulla metafisica, R. Crippa (org.). Zanichelli, Bolo- 
nha 1963; La ricerca della uerita, E. Garin (org.). 
Laterza, Roma-Bari 1983. 

Literatura 
Remetemos a R. Crippa, Malebranche, in Questioni, 
op. cit., pp. 273-300. Veja-se tamb6m: E. Garin, 
Introduzione a N. Malebranche, La ricerca della 
uerita, citado acima. 

Cap. 2. Spinoza 

Textos 
Spinoza: Breve trattato su Dio, l'uomo e la sua 
felicita, G. Semerari (org.). Sansoni, Florenqa 1953; 
Trattato politico, A. Droetto (org.). Einaudi, Turim 
1958; Trattato politico, L. Pezzillo (org.). Laterza, 
Roma-Bari 1991; Emendazione dell'intelletto. Prin- 
cipi della filosofia cartesiana. Pensieri metafisici, E. 
de Angelis (org.). Boringhieri, Turim 1962; Principi 
della filosofia di Cartesio. Pensieri metafisici, E. 
Scribano (org.). Laterza, Roma-Bari 1990; Trattato 
teologico-politico, S. Casellato (org.). La Nuova 
Italia, Floren~a 1971; Trattato teologico-politico, A. 
Droetto e E. Giancotti (orgs.). Einaudi, Turim 1972; 
Ethica, com texto latino em paralelo, trad. de G. 
Durante, notas de G. Gentile, revistas e ampliadas 
por G. Radetti. Sansoni, Florenqa 1963; Etica, trad. 
de S. Giametta. Boringhieri, Turim 1980; Etica, E. 
Giancotti (org.). Editori Riuniti, Roma 1988; Etica e 

'Para a presente bibliografia n lo  nos propusemos, 
obviamente, nenhuma pretensHo de ser completos, mas 
procuramos fornecer uma plataforma de partida suficien- 
temente ampla para qualquer aprofundamento posterior 
sirio. 

Foram excluidas, de proposito, citaS6es de revistas. 0 s  
volumes elencados estio todos exclusivamente em lingua 
italiana: C por isso que nunca indicamos, para os autores 
estrangeiros, que se trata de traduq6es. 

Trattato teologico-politico, R. Cantoni e F. Fergnani 
(orgs.). Utet, Turim 1988. 

Literatura 
P. Di Vona, Studi sull'ontologia di Spinoza, 2 
vols.. La Nuova Italia, Florenqa 1960-1969; C. 
Gallicet Calvetti, Spinoza. I presupposti teoretici 
dell'irenismo etico. Vita e Pensiero, Millo 1968; 
E. Giancotti Boscherini, Che cosa ha ueramente 
detto Spinoza. Ubaldini, Roma 1972; S. Cremaschi, 
L'automa sipirituale. La teoria della mente e delle 
passioni in Spinoza. Vita e Pensiero, Mil20 1979; 
A. Negri, L'anomalia seluaggia. Saggio su potere 
e potenza in Baruch Spinoza, Feltrinelli 1981; F. 
Mignini, Introduzione a Spinoza. Laterza, Roma- 
Bari 1983; C. Vinti, Spinoza. La conoscenza come 
liberazione. Studium, Roma 1984; E. Giancotti, 
Baruch Spinoza, 1632-1 677. Editori Riuniti, Roma 
1985; F. Alqui6, I1 razionalismo di Spinoza. Mur- 
sia, MilPo 1987; M. Ravera, lnuito al pensiero di 
Spinoza. Mursia, MilHo 1987; P. Di Vona, Aspetti 
di Hobbes in Spinoza. Loffredo, Nipoles 1990; M. 
Messeri, L'epistemologia di Spinoza, I1 Saggiatore, 
MilHo 1990; P. Martinetti, Spinoza, Bibliopolis, Na- 
poles 1991. Indicaqoes ulteriores e ampla antologia 
da hist6ria das interpretaqoes: G. Radetti, Spinoza, 
em Questioni, op. cit., pp. 355-434. A reediqlo re- 
vista de A. Guzzo, 11 pensiero di Spinoza, La Nuova 
Italia, Florenqa 1980, tem uma 6tima bibliografia 
atualizada at6 1979. 

Cap. 3. Leibniz 

Textos 

G. W. Leibniz: Monadologia, introduqso e co- 
mentario de E. Boutroux, trad. de Y. Colombo. 
La Nuova Italia, Florenqa 1955; Monadologia, S. 
Vanni Rovighi (org.). La Scuola, Brescia 1960; Mo- 
nadologia, trad. de G. Preti, C. Calabi (org.). Bruno 
Mondadori, Millo 1995; Saggi filosofici e lettere, V. 
Mathieu (org.). Laterza, Bari 1963; Scritti politici e 
di diritto naturale, V. Mathieu. Utet, Turim 1965; 
Scritti filosofici, 2 vols., D. 0. Bianca (org.). Utet, 
Turim 1967-1968; Scritti di logica, F. Barone (org.). 
Zanichelli, Bolonha 1968; Nuoui saggi sull'intelletto 
umano, M. Mugnai (org.). Editori Riuniti, Roma 
1982; Confessio Philosophi e altri scritti, F. Piro 
(org.). Cronopio, Nipoles 1992; Teodicea, V. 
Mathieu (org.). Zanichelli, Bolonha 1973; Saggi di 
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Teodicea, introd. de G.  Cantelli, trad. e notas de M.  
Marilli. Rizzoli, Mil50 1993; Saggi di Teodicea sulla 
bonta di Dio, sulla liberta dell'uomo e sull'origine 
del male, V. Mathieu (org.). Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo 1994. 

Literatura 

E. Boutroux, Introduzione a Leibniz, Monado- 
logia, op. cit.; B. Russell, La filosofia di Leibniz: 
esposizione critica con appendice antologica, R. 
Cordeschi (org.). Newton Compton, Roma 1972; 
D. 0. Bianca, Introduzione alla filosofia di Leibniz. 
La Scuola, Brescia 1973; M.  Mugnai, Astrazione e 
realta. Saggio su Leibniz. Feltrinelli, Mil50 1976; 
M.  Matteuzzi, lltdividuare per caratteri. Saggio su 
Leibniz. Cappelli, Bolonha 1983; G. Deleuze, La 
piega. Leibniz e il Barocco. Einaudi, Turim 1990; R. 
Cristin, Heidegger e Leibniz. I1 sentiero e la ragione, 
corn prefdcio de H.  G .  Gadamer. Bompiani, Mil50 
1990; Varietas identitate compensata. Studio sulla 
formazione della metafisica di Leibniz. Bibliopolis, 
Ndpoles 1991; M. Heidegger, I1 principio di ragione. 
Adelphi, Miliio 1991; G. Zingari, Inuito alpensiero 
di Leibniz. Mursia, Mil50 1994. Para toda outra 
indicaqiio, remetemos a: V. Mathieu, Introduzione 
a Leibniz. Laterza, Roma-Bari 1976; D. Campanile, 
Leibniz, em Questioni, op. cit., pp. 475-520. 

Cap. 4. Hobbes 
- - 

Textos 

Hobbes: Opere politiche, N .  Bobbio (org.). Utet, 
Turim 1959; Elementi di legge naturale e poltica, 
A. Pacchi (org.). La Nuova Italia, Florenqa 1968; 
De homine, A. Pacchi (org.). Laterza, Bari 1970; 
Elementi di filosofia. I1 corpo. L'uorno, A. Negri 
(org.). Utet, Turim 1972; Leuiatano, 2 vols., M .  
Vinciguerra (org.). Laterza, Roma-Bari 1974; Leuia- 
tano, G. Micheli (org.). La Nuova Italia, Florenqa 
1991; Behemoth, 0. Nicastro (org.). Laterza, Roma- 
Bari 1979; Scritti teologici, G.  Invernizzi e A. Lupoli 
(orgs.). Franco Angeli, Mil50 1988. 

Literatura 

Remetemos a ampla bibliografia de: A. Pacchi, 
lntroduzione a Hobbes. Laterza, Roma-Bari 1986; 
N .  Bobbio, Da Hobbes a Marx. Morano, Napoles 
1965; G. M.  Chiodi, Legge naturale e legge positiua 
nella filosofia politica di Tommaso Hobbes. Giuffrk, 
Mil50 1970; A. Gargani, Hobbes e la scienza. Ei- 
naudi, Turim 1971; A. Pacchi, Introduzione a Hob- 
bes. Laterza, Roma-Bari 1979; A. Campodonico, 
Metafisica e antropologia in Thomas Hobbes. Res 
Editrice, Mil50 1982; T. Magri, Saggio su 7: Hobbes. 
I1 Saggiatore, Mil50 1982; D. Neri, Teoria della 
scienza e forma della politica in T. Hobbes. Guida, 
Ndpoles 1984; Persona e Stato nel pensiero di Hob- 
bes, Jaca Book, Mil50 1988; N .  Bobbio, Thomas 
Hobbes. Einaudi, Turim 1989. Para a historia da 
critica: N .  Bobbio, Hobbes, em Questioni, op. cit., 
pp. 323-353. 

Cap. 5. Locke 

Textos 
Locke: Saggio sull'intelletto umano,  M .  e N .  
Abbagnano (orgs.).  Utet ,  Turim 1971; Saggio 
sull'intelligenza umana, G.  Pelizzi (org.), versa0 
revista sobre a base da ediq50 critica por G.  Farina. 
Laterza, Roma-Bari 1988; Due trattati sulgoverno, 
L. Pareyson (org.). Utet, Turim 1960; Scritti s d a  
tolleranza, D. Marconi (org.). Utet, Turim 1977; 
Scritti filosofici e religiosi, M .  Sina (org.). Rusconi, 
Mil50 1979; Lettera sulla tolleranza (em apindice o 
Saggio sulla tolleranza), C .  A. Viano (org.). Laterza, 
Roma-Bari 1994. 

Literatura 
Para toda outra indicaqiio relativa tanto as traduqbes 
como as obras expositivas e criticas remetemos a 
M.  Sina, lntroduzione a Locke. Laterza, Roma-Bari 
1982. Antologia da critica: C.  A. Viano, Locke, em  
Questioni, op. cit., pp. 435-474. Aqui recordamos 
ao menos: C.  A. Viano, J .  Locke. Dal razionalismo 
all'llluminismo. Einaudi, Turim 1960; N .  Bobbio, 
1,ocke e il diritto naturale. Giappichelli, Turim 1963; 
I .  Mancini - G. Grinella, John Locke. Vita e Pensie- 
ro, Mil20 1976; W. Euchner, La filosofia politica di 
Locke. Laterza, Roma-Bari 1976; W. von Leyden, 
Hobbes e Locke. Liberta e obbligazione politica. 
I1 Mulino, Bolonha 1984; R.  Cortese (org.), La 
"Lettera sulla tolleranza" di Locke e il problerna 
della tolleranza nella filosofia del Seicento. Paravia, 
Turim 1990; J .  W. Yolton, John Locke. I 1  Mulino, 
Bolonha 1990; J .  Dunn, I1 pensiero politico di john 
Locke. I 1  Mulino, Bolonha 1992. 

Cap. 6. Berkeley 
- -- - 

Textos 

Berkeley: O p r e  filosofiche, S. Parigi (org.). Utet, 
Turim 1996; Saggio di una teoria della uisione, G.  
Amendola (org.). Carabba, Lanciano 1919; Trattato 
sui principi della conoscenza umana e Dialoghi tra 
Hylas e Philonous, M .  M .  Rossi (org.). Laterza, Bari 
1955; Trattato sui principi della conoscenza umana, 
M .  M. Rossi (org.), com introd. de M. Mugnai. 
Laterza, Roma-Bari 1984; Alcifrone, A. e C.  Guz- 
zo (orgs.). Zanichelli, Bolonha 1963; De motu, L. 
Giove (org.). Piovan, Abano Terme 1989. 

Literatura 

G. Bontadini, Studi di filosofia moderna, op. cit.; M .  
M .  Rossi, Saggio su Berkeley. Laterza, Bari 1955; 
Id., Introduzione a Berkeley. Laterza, Bari 1971; 
K .  R. Popper, Nota su Berkeley qtrale precursore 
di Mach e Einstein, em Congetture e confutazioni, 
vol. I ,  pp. 287-301. I1 Mulino, Bolonha 1972; M .  
Fimiani, G. Berkeley. 11 nome e l'immagine. Lerici, 
Cosenza 1979; P. E Mugnai, Segno e linguaggio 
in George Berkeley. Edizioni dell'Ateneo, Roma 
1979. Antologia da critica: L. Orbetello, Berkeley, 
em Questioni, op. cit., pp .  521-549. 



Cap. 7. Hume 

Textos 
Hume: Saggi e trattati morali politici e economici, 
M .  Dal Pra (org.). Utet, Turim 1974; Opere filosofi- 
che, 4 vols., E.  Lecaldano (org.). Laterza, Roma-Bari 
1992; obras individuais: Dialoghi sulla religione 
naturale, M .  dal Pra (org.). Bocca, Mil50 1947; Dis- 
corsi politici, trad. de M. Misul. Boringhieri, Turim 
1959; Ricerche sull'intelletto umano e sui principi 
della morale, R.  Gilardi (org.). Rusconi, Mil50 
1980; Storia naturale della religione e Saggio sul 
suicidio, P. Casini (org.). Laterza, Roma-Bari 1981; 
Trattato sulla natura umana, 2 vols., com introd. de 
E. Lecaldano. Laterza, Roma-Bari 1982; Lettere, M .  
Del Vecchio (org.). Franco Angeli, Mil50 1983. 

Literatura 
G .  Della Volpe, La filosofia dell'esperienza di D. 
Hume, 2 vols. Sansoni, Florenqa 1933-1935; A. 
Santucci, Sistema e ricerca in D. Hume. Laterza, Bari 
1969; Id., Introduzione a Hume. Laterza, Bari 1981; 
G. Carabelli, Hume e la retorica dell'ideologia. Uno 
studio dei "Dialoghi sulla religione naturale". La 
Nuova Italia, Florenqa 1972; G.  Bontadini, Studi 
di filosofia moderna, op. cit.; M .  Dal Pra, Nume e 
la scienza della natura umana. Laterza, Roma-Bari 
1973; AA.W. ,  Scienza e filosofia scozzese nell'eta di 
Hume, A. Santucci (org.). 11 Mulino, Bolonha 1976; 
A. Ayer, Hume. Dall'Oglio, Mil50 1981; G. Deleuze, 
Saggio sulla natura umana secondo Hume. Cappelli, 
Bolonha 1981; C. Montaleone, L'io, la mente, la 
ragioneuolezza. Saggio su David Hume. Bollati 
Boringhieri, Turim 1989; E. Lecaldano, Hume e la 
nascita dell'etica contemporanea. Laterza, Roma- 
Bari 1990. Finalmente: L. Orbetello, Hume, e m  
Questioni, op. cit., pp. 551-583. 

Cap. 8. 0 libertinismo e Gassendi 
0 jansenismo e Port-Royal 

- - 

Literatura 
Sobre o libertinismo: A. M .  Battista, Alle origini del 
pensiero politico libertino: Montaigne e Charron. 
Giuf frk ,  Mil50 1966; 0. Schneider, I1 libertino. Per 
una storia sociale della cultura borghese nel XVI 
e XVII secolo. I1 Mulino, Bolonha 1974; J .  Spink, 
I1 lihero pensiero in Francia da Gassendi a Voltai- 
re. La Nuova Italia, Florenqa 1975; 0. Pompeo 
Faracovi, I1  pensiero libertino ( c o m  antologia). 
Loescher, Turim 1977; AA.VV., I1 libertinismo in 
Europa, Ricciardi, Mil5o-Napoles 1980; D. Bosco, 
Metamorfosi del "libertinage". Vita e Pensiero, 
Mil50 1981. 
Sobre Gassendi: T .  Gregory, Scetticismo ed em- 
pirismo. Studio su Gassendi. Laterza, Bari 1961; 
AA.W. ,  Ricerche sull'atomismo del Seicento. La 
Nuova Italia, Florenqa 1977; M .  Messeri, Causa 
e spiegazione. La fisica di Pierre Gassendi. Angeli, 
Mil50 1985; A. Alberti, Sensazione e realta. Epicuro 
e Gassendi. Olschki, Florenqa 1988. 

Sobre o jansenismo: F. Ruffini,  Studi sul Giansenis- 
mo. La Nuova Italia, Floren~a 1974 (rest. anastiti- 
ca); B. Matteucci, I1 Giansenismo. Studium, Roma 
1954; D. De Gregorio, La logica di Porto Reale. 
Del Bono, Florenqa 1963; C .  A. Sainte-Beuve, Port- 
Royal. Sansoni, Florenqa 1964; L. Verga, 11 pensiero 
filosofico e scientifico di Antoine Arnauld, 2 vols. 
Vitae Pensiero, Mil50 1972; C. Mangione, La logica 
del Seicento, em Geymonat, Storia, op. cit. vol. 11, 
pp. 432-455. 

Cap. 9. Pascal 
- 

Textos 
Pascal: Opuscoli e scritti uari, G .  Preti (org.). Later- 
za, Bari 1959; Pensieri, P. Serini (org.). Mondadori, 
Mil50 1970; Le Provinciali, P. Serini (org.). Laterza, 
Bari 1963, e G.  Preti (org.). Einaudi, Turim 1972; 
Pensieri, Opuscoli, Lettere, A. Bausola (org.). Rus- 
coni, MilPo 1978; Pensieri, com texto franc& em 
paralelo, A. Bausola (org.). Rusconi, Mil50 1993. 

Literatura 
P. Serini, Pascal. Einaudi, Turim 1943; G.  Preti, 
Pascal e i Giansenisti ( com ampla antologia de 
textos). Garzanti, Mil50 1944; L. Pareyson, L'etica 
di Pascal. Giappichelli, Turim 1966; L. Goldmann, 
I1 dio nascosto. Studio sulla uisione tragica nei 
"Pensieri" di Pascal e nel teatro di Racine. Laterza, 
Bari 1971; R. Guardini, Pascal. Morcelliana, Brescia 
1972; A. Bausola, Introduzione a Pascal. Laterza, 
Roma-Bari 1973 (com amplissima bibliografia); A. 
Moscato, Pascal e la metafisica. Tilgher, GEnova 
1978; A. Krailsheimer, Pascal, Dall'Oglio, Mil50 
1981; E. Rossi, La politica come follia. Ironia e 
uerita di Pascal. Studium, Roma 1984; A. Moscato, 
Pascal, e m  Questioni, op. cit., pp. 301-322. 

Cap. 10. Vico 
--- - - 

Textos 

Vico: Opere, ediqao integral, B. Croce, G.  Gentile e 
F. Nicolini (orgs.), 8 vols. Laterza, Bari 1914-1941; 
Opere, F. Nicolini (org.). Ricciardi, Milgo-Nipoles 
1953; Opere filosofiche, N .  Badaloni e P. Cristo- 
folini. Sansoni, Florenqa 1971; La scienza nuova 
giusta l'edizione del1774,2 vols., F. Nicolini (org.). 
Laterza, Roma-Bari 1974. Alem disso: Autobiogra- 
fia (1 725-1 728), com Appendice de 173 1, F. Nico- 
lini (org.). Bompiani, Mil50 1947; Autobiografia. 
Poesie. Scienza nuozJa, P. Soccio (org.). Garzanti, 
Mil50 1983. 

Literatura 

F. Amerio, Introduzione a110 studlo di G.  B. Vico. 
Sei, Turim 1947; F. Nicolini, Saggi uichiani, Gianni- 
ni, Napoles 1955 (do  mesmo autor aparecem diver- 
sos escritos sobre Vico, entre os quais consideramos 
interessante lembrar os Medaglioni illustratiui, 
acrescentados a ediq5o de Vico, Autohiografia, op. 
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cit., pp. 131-339, nos quais siio levados em conside- 
raqiio, alCm de alguns aspectos da filosofia, tambCm 
elementos biogrificos relativos ao ambiente domks- 
tic0 e cultural do fil6sofo); B. Croce, La filosofia de 
G. B. Vico. Laterza, Bari 1965, A. G. Manno, Lo 
storicismo di G. B. Vico. Istituto Editoriale del Mez- 
zogiorno, Nipoles 1965; G. Gentile, Studi uichiani, 
Sansoni, Florenqa 1968; AA.W., Omaggio a Vico. 
Morano, Nipoles 1968; P. Rossi, Le sterminate 
antichita. Studi uichiani. Nistri-Lisci, Pisa 1969; 
AA.W., Giambattista Vico. Armando, Roma 1975; 
L. Pompa, G. Vico. Studio sulla Scienza nuoua, V.  
Mathieu (org.). Armando, Roma 1977; AA.VV., 
Vico oggi. Arrnando, Rorna 1979; G. Giarrizzo, 
Vico. La politica e la storia. Guida, Nipoles 198 1; 
D. P. Verene, Vico, la scienza della fantasia. Arrnan- 
do, Roma 1984; N. Badaloni, Introduzione a Vico. 
Laterza, Rorna-Bari 1984; G. Cantelli, Mente, corpo, 
linguaggio. Saggio sull'interpretazione uichiana del 
mito. Sansoni, Florenqa 1986; A. M. Jacobelli Isol- 
di, Inuito a1 pensiero di Vico. Mursia, Mil50 1989. 
Indicaqbes ulteriores e antologia da critica: Pietro 
Rossi, Vico, em Questioni, op. cit., pp. 585-632. 

Cap. 11. "Raziio" iluminista e Pierre Bayle 

Sobre o Iluminismo em geral: E. Cassirer, La filosofia 
dell'Illuminismo. La Nuova Italia, Florenqa 1973; 
M. Rosa, Politica e religione nel '700 europeo. 
Sansoni, Florenqa 1974 (com antologia de textos); 
N .  Harnpson, Storia e cultura dell'Illuminismo. 
Laterza, Roma-Bari 1976; S .  Moravia, La scien- 
za dell'uomo nel Settecento. Laterza, Roma-Bari 
1978; P. Casini, Introduzione all'llluminismo, vol. 
I :  Scienza, miscredenza e politica, vol. 11: L'eta 
dell"'Encic1opedia" e le riforme. Laterza, Roma- 
Bari 1980. AlCm disso: M. Horkheimer-T. Adorno, 
Dialettica dell'Illuminismo. Einaudi, Turim 1974. 
Aspectos particulares: M. Cattaneo, llluminismo e 
legislazione. Cornunit;, Mil50 1960; G. Lefebvre, 
La storiografia moderna. Mondadori, MilCo 1973; 
G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, 
vol. I .  I! Mulino, Bolonha 1976; P. Comanducci 
(org.), L'llluminismo giuridico. I1 Mulino, Bolonha 
1978; G. G. Gusdorf, Le scienze umane nel secolo 
dei lumi. La Nuova Italia, Florenqa 1980; L. Villari, 
Addio a1 Settecento. Cultura e politica nell'eta dei 
lumi, Bornpiani, Mil20 1985. Indicaqdes ulteriores: 
G. Penati, L'Illuminismo (Inghilterra, Francia, Ita- 
lia), em Questioni, op. cit., pp. 633-681. 

Textos 
P. Bayle: Pensieri sulla cometa, G. P. Brega (org.). 
Feltrinelli, Mil20 1957; Dizionario storico-critico, 2 
vols. (seleq50 de artigos), G. Cantelli (org.). Laterza, 
Roma-Bari 1976; Pensieri sulla cometa, 2 vols., G. 
Cantelli (org.). Laterza, Roma-Bari 1979. 

Literatura 
Sobre Bayle: G. Cantelli, Teologia e ateismo: saggio 
sul pensiero filosofico e religiose di P. Bayle. La 
Nuova Italia, Florenqa 1969; C.  Senofonte, P. Bayle 
dal Caluinismo all'Illuminisrno, Ed. Scientifiche 

Italiane, Nipoles 1978; G. Paganini, Analisi della 
fede e critica della ragione nella filosofia di P. Bayle. 
La Nuova Italia, Florenqa 1980. 

Cap. 12. 0 Iluminismo na Franqa 

Em geral: P. Rossi, Gli illuministi francesi (ampla 
antologia de textos). Loescher, Turim 1962; L. G. 
Crocker, Un'eta di crisi. Uomo e mondo nel pensiero 
francese del Settecento. I1 Mulino, Bolonha 1975. 

Textos 

Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scien- 
ze, delle arti e dei mestieri ordinato da Diderot 
e d'Alembert, ampla seles5o de verbetes acom- 
panhados por introduc;des uteis, P. Casini (org.). 
Laterza, Bari 1968; d7A1embert-Diderot: La f i  losofia 
dell'Encyclope'die (d'Alembert, Discorso prelimi- 
nare; Diderot, Prospectus, Arte, Enciclopedia), P. 
Casini (org.). Laterza, Bari 1966. 
d'Alembert: I1 discorso preliminare all'Enciclopedia. 
La Nuova Italia, Florenqa 1978. 
Diderot: Opere filosofiche, P. Rossi (org.). Feltrinelli, 
Mil50 1963; lnterpretazione della natura, P. Omo- 
deo (org.). Editori Riuniti, Roma 1967; Lettera sui 
sordomuti e altri scritti sulla natura e sul bello, E. 
Franzini (org.). Guanda, Modena 1986. 
Condillac: Trattato delle sensazioni, P. Salvucci 
(org.), trad. de A. Carlini. Laterza, Rorna-Bari 1970; 
Opere, C. A. Viano. Utet, Turim 1976. 
de La Mettrie: L'uomo macchina e altri scritti, G. 
Preti (org.). Feltrinelli, Millo 1948; Opere filosofi- 
che, S .  Moravia (org.). Laterza, Bari 1974. 
Helvttius: Dello spirito, A. Postigliola. Editori 
Riuniti, Roma 1970. 
d'Holbach: Sistema della natura, A. Negri (org.). 
Utet, Turim 1978; I1 buon senso, S .  Timpanaro 
(org.). Garzanti, Milio 1985. 
Voltaire: Scritti politici, R. Fubini (org.). Utet, Turim 
1964; Trattato sulla tolleranza, P. Bianconi (org.). 
Rizzoli, Miliio 1967; La filosofia di Newton, P. Ca- 
sini (org.). Laterza, Bari 1968; Dizionario filosofico, 
M. Bonfantini (org.). Einaudi, Turim 1969; Scritti 
filosofici, 2 vols., P. Serini (org.). Laterza, Bari 1972; 
Opere filosofiche, M. Moneti Codignola (org.). La 
Nuova Italia, Florenqa 1988; 11 filosofo ignorante, 
corn texto franc& em paralelo, M. Cosili (org.). 
Rusconi, Mil50 1996. 
Montesquieu: Lettere persiane, P. Berselli Ambri 
(org.). Sansoni, Florenqa 1963; Lo spirito delle 
leggi, S .  Cotta (org.) 2 vols. Utet, Turim 1965; Con- 
siderazioni sulle cause della grandezza dei Romani 
e della loro decadenza, M .  Mori (org.). Einaudi, 
Turim 1980; Lo spirito delle leggi, com pref. de G. 
Macchia, introd. de R. DerathC, trad. de B. Boffito 
Serra. Rizzoli, Mil50 1989. 

Literatura 

Sobre a EnciclopCdia, alCm das obras de cariter 
geral acima indicadas, e 2s mais amplas intro- 



duqdes aos textos,  veja-se: F. Venturi, Le origini L'ottimismo di Rousseau. Sansoni, Florenqa 1982; 
dell'Enciclopedia. Einaudi, Turim 1970; J .  Proust, M .  Reale, Le ragioni della politica. J.-J. Rousseau, 
Encyclope'die. Storia, scienza e ideologia. Cappelli, dal "Discorso sull'ineguaglianza" a1 "Contratto 
Bolonha 1978. sociale". Ateneo, Roma 1983. 
Sobre Diderot: A.  Vartanian, Diderot e Descartes. 
Feltrinelli, Mil50 1958; P. ~ a s i n i ,  Diderot "philoso- 
phe". Laterza, Bari 1962; H .  Diekmann, I1 realism0 
di Diderot. Laterza, Roma-Bari 1977; M .  Duchet, 
Le origini dell'antropologia, op. cit., vol. IV: Helve'- 
tius e Diderot. Laterza, Roma-Bari 1977. 
Sobre Condillac: M .  Dal Pra, Condillac. Bocca, 
Mil50 1942; G. Solinas, Condillac e l'illuminismo. 
Annali dell'Universitl, Cagliari 1955. 
Sobre La Metrie, Helvetius, d'Holbach: A.  G.  Rug- 
gerone, Controilluminismo. Saggio su La Mettrie ed 
Helue'tius. Milella, Lecce 1976; L. Gianformaggio, 
Diritto e felicita. La teoria del diritto in Helue'tius, 
Comunita, Mil50 1979; P. Naville, D'Holbach e 
la filosofia scientifica nel XVII  secolo. Feltrinelli, 
Mil50 1979. 
Sobre Voltaire: F. Diaz, Voltaire storico. Einaudi, Tu- 
r im 1959; M .  Duchet, Le origini dell'antropologia, 
op. cit., vol. 111: Buffon, Voltaire, Rousseau (1976) ;  
C.  Luporini, Voltaire e le "Lettres philosophiques". 
Einaudi, Tur im 1977; P. Alatri, Introduzione a 
Voltaire. Laterza, Roma-Bari 1989; P. Gay, Voltaire 
politico. I1 Mulino, Bolonha 1991. 
Sobre Montesquieu: S. Cotta, Montesquieu e la 
scienza della societa. Ramella, Tur im 1953; C .  
Rosso, Montesquieu moralista. La Goliardica, Pisa 
1965; S. Landucci, Montesquieu e l'origine della 
scienza sociale. Sansoni, Florenqa 1973; R .  Aron, 
Montesquieu, e m  Le tappe del pensiero sociologico. 
Mondadori, Mil50 1974; J .  Starobinski, Montes- 
quieu, Marietti, Ginova 1989. 

Cap. 13. Rousseau 

Textos 
Rousseau: Scritti politici, P. Alatri (org.). Utet, Turim 
1970; Scritti politici, 3 vols., M .  Garin (org.), c o m  
Introduzione de E. Garin. Laterza, Bari 1971; Ope- 
re, P. Rossi (org.). Sansoni, Florenqa 1972. Entre as 
numerosas ed46es comentadas d o  Contratto sociale, 
lembramos: Contratto sociale, F. Ambrosetti (org.). 
La Scuola. Brescia 1980. e Discorsi e Contratto so- 
ciale, R. ~ o n d o l f o  (org.'). Cappelli, Bolonha 1971. 

Literatura 
F. Diaz, Filosofia e politica nel Settecento. Einaudi 
1962; G. Della Volpe, Rousseau e Marx. Editori 
Riuniti 1964; E. Cassirer, I1 problerna di J. J.  Rous- 
seau. La Nuova Italia, Florenqa 1971; I .  Fetscher, 
La filosofia politica di Rousseau. Feltrinelli, Mil50 
1972; C .  Camporesi, I1 concetto di alienazione da 
Rousseau a Sartre. Sansoni, Florenqa 1974; H .  Gou- 
hier, Filosofia e religione in J. J. Rousseau. Laterza, 
Roma-Bari 1977; C .  Vasale, La secolarizzazione 
della teodicea. Storia e politica in J. J.  Rousseau. 
Abete,  Roma 1978;  P. Casini,  Introduzione a 
Rousseau, Laterza, Roma-Bari 1981; L. Luporini, 

Cap. 14. 0 Iluminismo na Inglaterra 

Em geral: E. Garin, L'illuminismo inglese. 1 moralis- 
ti. Bocca, Mil50 1941; C .  Mozzo Dentice D'Accadia, 
Preilluminismo e deismo in  Inghilterra, Libreria 
Scientifica, NBpoles 1970; B. Willey, La cultura 
inglese del Seicento e del Settecento. I1 Mulino, Bo- 
lonha 1975: M .  Sina. L'auuento della raaione. "Rea- w 

son" e "above reason" dal razionalismo teologico 
inglese a1 deismo. Vi ta  e Pensiero, Mil50 1976. 

Textos 
Toland: Lettere a Serena, E. Lecaldano (org.). Later- 
za, Roma-Bari 1977; 11 Cristianesimo senza misteri, 
e m  A.  Sabetti, J. Toland, cit. mais abaixo. 
Shaftesbury: Saggio sulla virtu e il merito, E. Garin 
(org.). Jussi, Florenqa 1948; Saggi morali, P. Casini 
(org.). Laterza, Bari 1962; 1 moralisti, P. Casini 
(org.). Laterza, Bari 1971. 
Mandeville: La fauola delle api, C. Parlato Valen- 
ziano (org.). Boringhieri, Turim 1961; Ricerca sulla 
natura della societa, M .  E. Scribano (org.). Laterza, 
Roma-Bari 1974; La favola delle api. Saggio sulla 
carita. lndagine sulla natura della societa, T .  Magri 
(org.). Laterza, Roma-Bari 1987. 

Literatura 
A literatura especifica sobre os iluministas ingleses 
C muito escassa, ao menos e m  certas linguas. Pode- 
mos lembrar: 
Sobre Toland: E. Garin, S. Clarke e il razionalismo 
inglese del secolo XVII.  Palermo 1934; C.  Giuntini, 
Toland e i liberi pensatori del '700. Sansoni, Flo- 
renqa 1974 ( c o m ' a n t o ~ o ~ i a ) ;  A. Sabetti, J.  Toland, 
u n  irregolare della societa e della cultura inglese tra 
Seicento e Settecento. Liguori, Niipoles 1976. 
Sobre Shaftesbury: L. Zani, L'etica di Shaftesbury, 
Marzorati, Mil50 1954; L. Vigone, L'etica del senso 
morale in E Hutcheson, Marzorati, Mi l lo  1954; G .  
De Crescenzo, F. Hutcheson e il suo tempo. Taylor, 
Turim 1968. 
Sobre Mandeville: M .  E. Scribano, Natura umana 
e societa competitiua. Saggio su Mandeuille. Feltri- 
nelli, Mil50 1980. 
Sobre Reid: M.F. Sciacca, La filosofia di Tommaso 
Reid. Marzorati, Mil50 1963; F. Restaino, Scetti- 
cismo e senso comune. Laterza, Roma-Bari 1974; 
L. Turco, Dal sistema a1 senso comune. I1 Mulino, 
Bolonha 1974. 

Cap. 15. 0 Iluminismo na Alemanha 

Dos iluministas alemzes n5o existem mais que 
rarissimas traduqbes para outras linguas; tambCm 
escassa C a literatura especifica sobre eles. 
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Textos 
Pufendorf: Principi di diritto naturale, N .  Bobbio 
(org.). Paravia, Turim 1943. 
W o l f f :  Logica tedesca, R.  Ciafardone (org.). Patron, 
Bolonha 1978. 
Lessing: L'educazione del genere umarto, F. Can- 
fora (org.) .  Laterza, Bari 1951; Drammaturgia 
d'Amburgo, P. Chiarini (org.). Laterza, Bari 1956; 
Religione, storia, societa (escritos diversos), N .  
Merker (org.). La Libra, Messina 1973. 

Literatura 
G .  De Ruggiero, L'Illuminismo tedesco, in Da Vico a 
Kilnt (vol.  V I  da Storia della filosofia). Laterza, Bari 
1962; L. Mittner, Storia della letteratura tedesca dal 
Pietismo a1 Romanticismo (1780-1820). Einaudi, 
Turim 1964; N .  Merker, L'Illuminismo tedesco. Eta 
di Lessing. Laterza, Roma-Bari 1974. 
Sobre Pufendorf: F. Palladini, Discussioni seicentes- 
che su Samuel Pufendorf. Scritti latini: 1663-1 700. 
I1 Mulino. Bolonha 1978. 
Sobre W o l f f :  M .  Campo, Cristiano Wolff e il razio- 
nalismo precritico, 2 vols. Vita e Pensiero, MilCo 
1939; F. Barone, Logica formale e logica trascen- 
dentale, op. cit. 
Sobre Lessing, al6m das obras acima citadas, vejam- 
se e m  particular: F. Mehring, La leggenda di Lessing. 
Editori Riuniti, Roma 1970; A A . W . ,  Lessing e il 
suo tempo, M .  Freschi (org.). Libreria del Convegno, 
Cremona 1972; F. Canfora, Lessing. Adriatica, Bari 
1973 ( c o m  antologia de textos).  

Cap. 16. 0 Iluminismo na Italia 
-- - - - -- - - 

Para tudo  o que se refere ao Iluminismo italiano 
remetemos sem mais ao otimo trabalho de F. Diaz, 
Politici e ideologi, e m  Storia della letteratura italia- 
nu, dirigida por E. Cecchi e N. Sapegno, vol VI: I1 
Settecento, pp. 51-275. Garzanti, M i l f o  1968 (reed. 
1976). Na ampla bibliografia (pp.  252-275) o leitor 
encontrara indicaq6es detalhadas tanto dos textos 
como da literatura critica. 
Acrescentarnos aqui: F. Venturi, Settecento rifor- 
matore. Da Muratori a Beccaria. Einaudi, Turim 
1969; G .  Recuperati, L'esperienza religiosa e ciuile 
di P. Giannone. Ricciardi, Nipoles  1970; G. Zaro- 
ne, Etica e politica nell'utilitarismo di C. Beccaria. 
Istituto Italiano di Studi Storici, Nipoles 1971; P. 
Zambelli, La formazione filosofica di A. Genouesi. 
Morano,  N ipo les  1972; AA.VV., Immagini del 
Settecento in  Italia. Laterza, Roma-Bari 1980; V. 
Ferrone, I profeti dell'illuminismo, Laterza, Roma- 
Bari 1989; A A . W . ,  Cesare Beccaria tra Milano e 
1'Europa. Laterza, Roma-Bari 1990. 

Cap. 17. Kant 
-- 

Textos 
Kant: Scritti precritici, P. Carabellese (org.), rev. por 
R.  Assunto e R. Hohenemser. Laterza, Roma-Bari 

1982; La forma e i principi del mondo sensibile e 
del mondo intelligibile (dissertazione del 1770) ,  
c o m  texto latino e m  paralelo, A. Lamacchia (org.). 
Rusconi, Mil50 1995; Critica della ragion pura, 2 
vols., trad. de G.  Gentile e G .  Lombardo Radice, 
rev. por V .  Mathieu. Laterza, Roma-Bari 1981; 
Critica della ragion pura, G. Colli (org.). Einaudi, 
Turim 1957; Critica della ragion pura, Critica della 
ragion pratica, Fondazione della metafisica dei cos- 
tumi, La religione nei limiti della semplice ragione, 
Antropologia, 2 vols., P. Chiodi (org.), Utet,  Turim 
1967-1970; Prolegomeni ad ogni futura metafisica 
che si presentera come scienza, trad. de P. Carabel- 
lese, rev. por R. Assunto. Laterza, Roma-Bari 1982; 
muito interessante pelo comentirio 6: Prolegomeni 
ad ogni metafisica futura che uorra presentarsi come 
scienza, com texto e m  a lemfo  e m  paralelo, introdu- 
qCo e comentirio de P. Martinetti. Rusconi, Mil50 
1995; Scritti di filosofia politica, introd. e notas de 
D. Faucci, trad. de G.  Solari e G.  Vidari. La Nuova 
Italia, Florenqa 1967; Fondazione della metafisica 
dei costumi, c o m  texto  e m  alemf o e m  paralelo, V .  
Mathieu (org.). Rusconi, Mil50 1994; ~ r t m i  principi 
metafisici della scienza della natura, trad. L. Galvani, 
introduqiio de L. Geymonat. Capelli, Bolonha 1959; 
Critica della ragion pratica, trad. de F. Capra, rev. 
por V .  Mathieu. Laterza, Roma-Bari 1982; Critica 
della ragion pratica, c o m  texto e m  alemiio e m  pa- 
ralelo, V .  Mathieu (org.). Laterza, Roma-Bari 1993; 
Critica del giudizio, trad. de A. Gargiulo, rev. por V .  
Versa. Laterza, Roma-Bari 1982; Prima introduzio- 
ne alla Critica del giudizio, com lntroduzione de L. 
Anceschi, trad. e notas de P. Manganaro. Laterza, 
Roma-Bari 1979; La religione entro i limiti della 
sola ragione, A. Poggi (org.), ed. rev. por M .  Olivetti 
(org.). Laterza, Roma-Bari 1980; La religione entro 
i limiti della semplice ragione, c o m  texto e m  alemlo 
e m  paralelo, V. Cicero e M .  Roncoroni (org.). Rus- 
coni, Milao 1996; La metafisica dei costumi, trad. 
de G.  Vidari, rev. por N .  Merker. Laterza, Bari 1970; 
Antropologia pragmatica, trad. de G. Vidari, rev. 
por A. Guerra. Laterza, Bari 1969; Pedagogia, N .  
Abbagnano (org.). Paravia, Turim 1955; I1 conflitto 
delle facolta, A. Poggi (org.). Ed. del Magistero Uni- 
versitario, GCnova 1956; Stato di diritto e societa 
ciuile, antologia de escritos 6ticos e politicos, N .  
Merker (org.). Editori Riuniti, Roma 1995. 
Obras postumas: Opus postumum. Passaggio dai 
principi metafisici della scienza della natura alla 
fisica, V .  Mathieu (org.). Zanichelli, Bolonha 1963; 
Lezioni di etica, A. Guerra (org.). Laterza, Bari 
1971; I progressi della metafisica, P. Manganaro 
(org.). Bibliopolis, Nspoles 1977; Logica, L. Amo- 
roso (org.). Laterza, Roma-Bari 1995. 

Literatura 

M .  Campo e V .  Mathieu (veja abaixo) escrevem que 
"a bibliografia sobre Kant e a mais vasta de toda 
a literatura filosofica, e seria preciso u m  grand: 
volume para dar u m  panorama exaustivo dela". E 
obvio, portanto, que aqui podemos fazer apenas 
uma brevissima seleqiio de algumas obras fundamen- 
tais, como sempre e m  lingua italiana, e remeter, para 
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posteriores indicaqbes, a: A.  Guerra, Introduzione a 
Kant, Laterza, Roma-Bari 1980, e a M .  Campo-V. 
Mathieu, Kant, e m  Questioni, op. cit., vol 111, pp. 
9-132 ( e m  que os autores oferecem tambCm uma 
rica seleq2o antologica da critica). 
SZo classicas as biografias reunidas e m  u m  hnico 
volume: L. E. Borowski - R. B. Jachmann - E. A. 
C .  Wasianski, La vita di Immanuel Kant narrata 
da tre contemporanei, trad. de E. Pocar. Laterza, 
Bari 1969. 
Obras complexivas: P. Martinetti, Kant. Feltrinelli, 
Mil20 1968; F. Lombardi,  Kant vivo. Sansoni, 
Florenga 1968; S. Vanni  Rovighi, lntroduzione 
a110 studio di Kant. La Scuola, Brescia 1968; H.  
J. de Vleeschauwer, L'euoluzione del pensiero di 
Kant. Laterza, Roma-Bari 1976; E. Cassirer, Vita e 
dottrina di Kant. La Nuova Italia, Florenqa 1977; 
0. H o f f e ,  lmmanuel  Kant. I1  Mul ino,  Bolonha 
1986; S. Korner, Kant. Laterza, Roma-Bari 1987; 
G .  Riconda, lnuito a1 pensiero di Kant, Mursia, 
MilPo 1987. 
Sobre determinados aspectos d o  pensamento kan- 
tiano: M .  Campo, La genesi del criticismo kantiano. 
Editrice Magenta, Varese 1953; D. Paini, Diritto, 
societa e stato in Kant, GiuffrC, Mil20 1957; F. Ba- 
rone, Logica formale e logica trascendentale, vol. 
I ,  op. cit.; V .  Mathieu, La filosofia trascendentale e 
1'"Opus postumum" di Kant. Ed. di Filosofia, Turim 
1958; C .  Luporini, Spazio e materia in Kant ( c o m  
Introduzione a1 problema del criticismo di Kant).  
Sansoni, Florensa 1961; P. Chiodi, La deduzione 
nell'opera di Kant. Taylor, Turim 1961; A. Rigo- 
hello, I limiti del trascendentale in Kant. Silva, Mil20 
1963; E. P. Lamanna, Kant. Le Monnier, Florenga 

1965; Id., Studi sul pensiero politico e morale di 
Kant, D. Pesce (org.). Le Monnier, Florenga 1968; 
A. Poggi, lntroduzione a I .  Kant, La religione entro 
i limiti della sola ragione. Guanda, Parma 1967; 
L. Scaravelli, Scritti kantiani. La Nuova Italia, 
Florenga 1968; S. Veca, Fondazione e moralita in 
Kant, pref. de E. Paci. I1 Saggiatore, Mil20 1969; V .  
Delbos, Introduzione e note a I .  Kant, Fondazione 
della metafisica dei costumi, trad. de E. Carrara. La 
Nuova Italia, Florenqa 1969; A. Illuminati, Kant 
politico. La Nuova Italia, Florenqa 1971; S. Givo- 
ne, La storia della filosofia second0 Kant, Mursia, 
Mil20 1972; S. Marcucci, Aspetti epistemologici 
della finalita in Kant. Le Monnier, Florenqa 1972; 
Id., Kant e le scienze. Scritti scientifici e filosofici. 
Liviana, Padua 1977; P. Salvucci, L'uomo di Kant. 
Argalia, Urbino 1975; I .  Mancini, Kant e la teolo- 
gin. Assis 1975; L. Gasparini, Autorita e liberta in 
Kant. Liviana, Padua 1978; A A . W . ,  Kant oggi, nel 
bicentenario della "Critica della Ragion pura". Atas 
do  Congresso de Saint Vincent, 25/27 de margo de 
1981. Edizioni Saint Vincent 1981; M .  Horkhei- 
mer, Kant: la critica del Giudizio. Liguori, Napoles 
1981; A A . W . ,  Kant, a due secoli dalla "Critica". 
La Scuola, Brescia 1985; F. Strawson, Saggio sulla 
"Critica della ragion pura". Laterza, Roma-Bari 
1985; M .  Palumbo, lmmaginazione e matematica in 
Kant. Laterza, Roma-Bari 1985; R. Assunto (org.), 
L'estetica di Immanuel Kant, Loescher, Turim 1988; 
P. Faggiotto, lntroduzione alla metafisica kantiana 
dell'analogia, Massimo, Mil20 1989; H .  Arendt, 
Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia 
politica di Kant. I1 Melangolo, Ginova 1990; E. 
Cassirer-L. Couturat, Kant e la matematica, Guerini 
e associados, Mil50 1991. 




