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Prefácio 

 
Á 52  ANOS, Bertrand Russell escreveu uma História da Filo-
sofia Ocidental num volume, que ainda é muito lida. Quando 

me foi sugerido que poderia escrever um equivalente moderno, fui o 
primeiro a ficar intimidado pelo desafio. Russell foi um dos maiores 
filósofos do século e ganhou um prémio Nobel de literatura; como 
poderia alguém aventurar-se a competir com ele? Contudo, esta obra 
não é, em geral, enc arada como uma das melhores de Russell, que é 
notoriamente injusto com alguns dos maiores filósofos do passado, 
como Aristóteles e Kant. Além disso, Russell agia segundo pressupos-
tos sobre a natureza da filosofia e do método filosófico que hoje em dia 
seriam postos em causa pela maior parte dos filósofos. Parece, na 
verdade, haver espaço para um livro que ofereça uma panorâmica da 
história deste tema de um ponto de vista filosófico contemporâneo. 
 A obra de Russell, por mais inexacta no pormenor, é aprazível e 
estimulante, tendo proporcionado a muitas pessoas um primeiro gosto 
pelo que há de emocionante na filosofia. Procuro neste livro atingir a 
mesma audiência de Russell: escrevo para o leitor culto em geral, sem 
uma formação filosófica especial, que deseja ficar a conhecer a contri-
buição dada pela filosofia para a cultura em que vivemos. Tentei evitar 
o uso de quaisquer termos filosóficos sem os explicar quando surgem 
pela primeira vez. Os diálogos de Platão oferecem-nos aqui um mode-
lo: Platão foi capaz de estabelecer resultados filosóficos sem usar qual-
quer vocabulário técnico, pois nenhum existia quando escreveu. Por 
esta razão, entre outras, tratei algo detidamente vários dos seus diálo-
gos nos capítulos 2 e 3.  
 O aspecto da prosa de Russell que mais me esforcei por imitar foi a 
clareza e o vigor do seu estilo. (Russell escreveu, um dia, que os seus 
próprios modelos de autores de prosa eram Baedeker e John Milton.) 

H 
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Um leitor que tenha acabado de chegar à filosofia achará por certo 
difíceis de seguir algumas partes desta obra. Em filosofia não há águas 
pouco profundas; todo o aprendiz de filósofo tem de lutar para não se 
afundar. Mas fiz o meu melhor para assegurar que o leitor não terá de 
enfrentar quaisquer dificuldades de compreensão que não sejam 
intrínsecas ao tema. 
 Não é possível dar uma explicação prévia do que trata a filosofia. A 
melhor maneira de aprender filosofia é ler as obras dos grandes filóso-
fos. Este livro pretende mostrar ao leitor quais os temas que interessa-
ram aos filósofos e quais os métodos por eles usados para os enfrentar. 
Em si, os resumos das doutrinas filosóficas são pouco úteis: engana o 
leitor quem lhe apresentar apenas as conclusões de um filósofo, sem 
uma indicação dos métodos pelos quais elas foram alcançadas. Por 
esta razão, apresentei — e critiquei — o melhor que pude o raciocínio 
que os filósofos usam para apoiar as suas teses. Ao lançar-me assim na 
discussão com os grandes espír itos do passado não pretendo faltar-
lhes ao respeito. É assim que se leva um filósofo a sério: não papa-
gueando o seu texto, mas digladiando-se com ele e aprendendo com os 
seus pontos fortes e com os seus pontos fracos.  
 A filosofia é, simultaneamente, a mais emocionante e a mais frus-
trante das matérias. É emocionante porque é a mais ampla de todas as 
disciplinas, explorando os conceitos básicos que atravessam todo o 
nosso discurso e pensamento sobre qualquer tema. Além disso, pode 
empreender-se o estudo da filosofia sem qualquer formação ou instru-
ção especial preliminar; qualquer pessoa que esteja disposta a pensar 
muito e a seguir um raciocínio pode fazer filosofia. Mas a filosofia 
também é frustrante porque, ao contrário das disciplinas científicas ou 
históricas, não oferece nova informação sobre a natureza ou a socieda-
de. A filosofia não procura proporcionar conhecimento, mas com-
preensão; e a sua história mostra como tem sido difícil, mesmo para os 
grandes espíritos, desenvolver uma perspectiva completa e coerente. 
Pode dizer-se sem exagero que nenhum ser humano conseguiu ainda 
alcançar uma compreensão completa e coerente nem mesmo da lin-
guagem que usamos para pensar os nossos pensamentos mais simples. 
Não foi por acaso que o homem que muita gente considera o fundador 
da filosofia enquanto disciplina autoconsciente, Sócrates, afirmou que 
a única sabedoria que possuía era o conhecimento da sua própria 
ignorância.  
 A filosofia não é ciência nem religião, apesar de historicamente ter 
estado entrelaçada em ambas. Procurei mostrar como, em muitas 
áreas, o pensamento filosófico surgiu da reflexão religiosa e como se 
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transformou em ciência empírica. Muitos assuntos que foram tratados 
por grandes filósofos do passado já não contam hoje em dia como 
filosóficos. Assim, concentrei-me nas áreas objecto dos seus esforços 
que ainda hoje seriam enc aradas como filosóficas, como a ética, a 
metafísica e a filosofia da mente.  
 Como Russell, fiz uma escolha pessoal dos filósofos a incluir nesta 
história e do espaço devotado a cada um. Contudo, não me afastei 
tanto quanto Russell das proporções comummente aceites no cânone 
filosófico. Como Russell, incluí a discussão de não -filósofos que 
influenciaram o pensamento filosófico; é por isso que Darwin e Freud 
surgem na minha lista de autores. Dediquei um espaço considerável à 
filosofia antiga e medieval, apesar de não tanto quanto Russell que, a 
meio do seu livro, ainda não tinha passado de Alcuíno e Carlos Magno. 
Terminei a narrativa por alturas da II  Guerra Mundial e não tentei 
abranger a filosofia continental do século XX . 
 Uma vez mais como Russell, esbocei o pano de fundo social, histó-
rico e religioso das vidas dos filósofos, mais detidamente ao tratar de 
períodos remotos e muito brevemente à medida que nos aproximamos 
dos tempos modernos.  
 Não escrevi para os filósofos profissionais, apesar de esperar, claro, 
que eles achem a minha apresentação rigorosa e que se sintam à von-
tade para recomendar o meu livro aos seus estudantes como leitura 
secundária. Para os que já estão familiarizados com o tema, a minha 
prosa terá as marcas da minha própria formação filosófica, que come-
çou por ser na filosofia escolástica de inspiração medieval e depois na 
escola da análise linguística que tem sido dominante na maior parte 
deste século no mundo de língua inglesa. 
 A minha esperança, ao publicar este livro, é que ele possa transmi-
tir aos que sentem curiosidade pela filosofia alguma da sua emoção e 
que os encaminhe para os próprios textos dos grandes pensadores do 
passado. 
 Estou em dívida para com o corpo redactorial da Blackwell e para 
com Anthony Grahame, pela assistência concedida na preparação do 
livro; e para com três consultores anónimos que fizeram sugestões 
úteis com vista ao seu aperfeiçoamento. Estou particularmente grato à 
minha mulher, Nancy Kenny , que leu todo o livro em forma de manus-
crito, eliminando muitas passagens por serem ininteligíveis para o 
não-filósofo. Tenho a certeza de que os meus leitores irão partilhar a 
minha gratidão para com ela por os ter poupado a um trabalho inútil.  
 

Janeiro de 1998 
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1 
Na infância da filosofia 

 
S MAIS ANTIGOS filósofos ocidentais eram gregos: filósofos que 
falavam dialectos da língua grega e que estavam familiarizados 

com os poemas gregos de Homero e Hesíodo, tendo sido ensinados a 
prestar culto a deuses gregos como Zeus, Apolo e Afrodite. Estes filó-
sofos não viviam no continente grego, mas em centros afastados de 
cultura grega, nas costas do Sul de Itália ou na costa ocidental do que é 
hoje a Turquia, e floresceram no século V I a. C. — o século que come-
çou com a deportação dos judeus para a Babilónia ordenada pelo rei 
Nabucodonosor e que acabou com a fundação da República Romana 
depois da expulsão dos reis das jovens cidades.  
 Estes primeiros filósofos foram também os primeiros cientistas, e 
muitos foram também líderes religiosos. A princípio, a distinção entre 
ciência, religião e filosofia não era tão clara como viria a tornar-se em 
séculos posteriores. No século V I, na Ásia Menor e na Itália grega, 
havia um caldeirão intelectual no qual elementos de todas estas futu-
ras disciplinas fermentavam em conjunto. Mais tarde, os devotos 
religiosos, os discípulos da filosofia e os herdeiros da ciência viriam 
todos a poder olhar retrospectivamente para estes pensadores como os 
seus antecessores. 
 
 Pitágoras, honrado na antiguidade por ter sido o primeiro a trazer 
a filosofia para o mundo grego, ilustra na sua própria pessoa as carac-
terísticas deste período antigo. Nascido em Samos, ao largo da costa 
da Turquia, emigrou para Crotona, na extremidade da península itáli-
ca. Pitágoras tem direito a ser considerado o pai da geometria enquan-
to estudo sistemático. O seu nome tornou-se familiar a muitas gera-
ções de crianças europeias em idade escolar porque lhe foi atribuída a 

O 
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primeira demonstração de que o quadrado da hipotenusa de um triân-
gulo rectângulo é igual em área à soma dos quadrados dos outros dois 
lados. Mas Pitágoras fundou também uma comunidade religiosa com 
um conjunto de regras ascéticas e cerimoniais, a mais bem conhecida 
das quais era a proibição de comer feijões. Pitágoras ensinou a doutri-
na da transmigração das almas: os seres humanos teriam almas inde-
pendentes dos seus corpos e, aquando da morte, a alma de uma pessoa 
poderia migrar para outro tipo de animal. Por esta razão, ensinava os 
seus discípulos a absterem-se de carne; diz-se que, uma vez, terá 
impedido um homem de açoitar um cachorro por ter reconhecido nos 
seus ganidos a voz de um amigo querido já falecido. Pitágoras acredi-
tava que a alma, tendo migrado sucessivamente para diferentes tipos 
de animais, podia ac abar por reencarnar num ser humano. Ele próprio 
afirmava lembrar-se de ter sido, alguns séculos antes, um herói no 
cerco de Tróia.  
 Em grego, chamava-se «metempsicose» à doutrina da transmigra-
ção das almas. Fausto, na peça de Christopher Marlowe, depois de ter 
vendido a alma ao diabo e estando prestes a ser levado para o Inferno 
cristão, expressa o desejo desesperado de que Pitágoras tenha acerta-
do: 
 

Ah, a metempsicose de Pitágoras! Que fosse verdade 
E esta alma abandonava-me, transformando-me eu  
Numa qualquer besta bruta.  

 
 Os discípulos de Pitágoras escreveram biografias suas cheias de 
prodígios, atribuindo-lhe a segunda visão e o dom da bilocação e 
fazendo dele filho de Apolo. 

OS MILÉSIOS 

 A vida de Pitágoras está envolta em lendas. Sabe-se bastante mais 
sobre um grupo de filósofos, aproximadamente seus contemporâneos, 
que viv eram na cidade de Mileto, na Jónia, ou Ásia grega. O primeiro 
deles foi Tales, que era suficientemente velho para ter podido prever 
um eclipse em 585. Como Pitágoras, era um geómetra, apesar de lhe 
serem atribuídos teoremas bastante simples, como o de que o diâme-
tro de um círculo divide este último em duas partes iguais. Também 
como Pitágoras, Tales misturava a geometria com a religião: quando 
descobriu como inscrever um triângulo rectângulo num círculo sacrifi-
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cou um boi aos deuses. Mas a sua geometria tinha um lado prático: foi 
capaz de medir a altura das pirâmides medindo as suas sombras. Tales 
interessava-se também por astronomia, tendo identificado a constela-
ção da Ursa Menor, sublinhando a sua utilidade para a navegação. Foi, 
diz-se, o primeiro grego a fixar a duração do ano em 365 dias e fez 
estimativas dos tamanhos do Sol e da Lua.  
 Tales foi talvez o primeiro filósofo a levantar questões sobre a 
estrutura e a natureza do cosmos como um todo. Sustentava que a 
Terra repousa sobre a água, como um madeiro que flutua num regato. 
(Aristóteles perguntaria, mais tarde: a água repousa sobre o quê?) Mas 
a Terra e os seus habitantes não se limitavam a flutuar na água: Tales 
pensava que, num certo sentido, tudo era feito de água. Mesmo na 
antiguidade as pessoas não podiam fazer mais do que levantar conjec-
turas sobre as bases desta crença: seria porque todos os animais e 
plantas precisam de água ou porque todas as sementes são húmidas?  
 Por causa da sua teoria sobre o cosmos, os autores posteriores 
chamaram físico  ou filósofo da natureza a Tales (physis é a palavra 
grega para natureza). Apesar de ser um físico, Tales não era materia-
lista, isto é, não pensava que mais nada existisse a não ser a matéria 
física. Um dos dois adágios que nos chegaram dele textualmente é 
«Tudo está cheio de deuses». Uma indicação do que ele queria dizer é 
talvez dada pela sua afirmação de que o íman, porque desloca o ferro, 
tem alma. Tales não acreditava na doutrina da transmigração de Pitá-
goras, mas sustentava a imortalidade da alma.  
 Tales não foi apenas um teorizador. Foi um conselheiro político e 
militar do rei Creso da Lídia e ajudou-o a passar um rio a vau desvian-
do um caudal de água. Prognosticando uma colheita de azeitona 
extraordinariamente boa, arrendou todos os lagares e enriqueceu. No 
entanto, adquiriu a reputação de ser um distraído, apartado das coisas 
mundanas, e é assim que nos surge numa carta que um antigo autor 
apócrifo simulou ter sido escrita por Mileto a Pitágoras: 
 

Tales encontrou um destino cruel na sua velhice. Saiu do pátio de sua 
casa para ver as estrelas à noite, como era seu costume, com a sua serva 
e, esquecendo-se de onde se encontrava, enquanto contemplava as 
estrelas, chegou à beira de um talude íngreme, de onde caiu. Foi nestas 
circunstâncias que os milésios perderam o seu astrónomo. Que aqueles 
que foram seus alunos, como nós, prezem a sua memória, e que esta 
seja prezada pelos nossos filhos e alunos.  
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 O verdadeiro autor desta carta era um jovem contemporâneo e 
aluno de Tales chamado Anaximandro, um sábio que fez o primeiro 
mapa do mundo e das estrelas, tendo inventado tanto o relógio de sol 
como um relógio das estações. Ensinava que a Terra tinha a forma 
cilíndrica, como uma secção de uma coluna. Em volta do mundo exis-
tiam anéis gigantes, cheios de fogo; cada anel tinha um buraco através 
do qual o fogo podia ser visto, sendo os buracos o Sol, a Lua e as estre-
las. O tamanho do anel maior era 28 vezes  
o da Terra, e o fogo avistado pelo seu orifício era o Sol. As obstruções 
nos orifícios explicavam os eclipses e as fases da Lua. O fogo no inte-
rior destes anéis fora uma grande bola de chama que rodeara a Terra 
primitiva e que gradualmente se desfizera em fragmentos que se ins-
creveram em coberturas como as das árvores. Os corpos celestes have-
riam de voltar ao fogo original. 
 

As coisas a partir das quais se originam as que existem são também as 
coisas em que se transformam quando se destroem, de acordo com o 
que tem de ser. Pois elas ofertam justiça e reparação umas às outras 
pela sua injustiça de acordo com as disposições do tempo.  

 
 A cosmogonia física está aqui misturada não tanto com a teologia, 
mas com uma grande ética cósmica: os diversos elementos, tal como os 
homens e os deuses, têm de se manter dentro de limites para sempre 
fixados pela natureza.  
 Apesar de o fogo desempenhar um papel importante na cosmogonia 
de Anaximandro, seria um erro pensar que ele o encarava como o 
constituinte último do mundo, como a água de Tales. O elemento 
básico de tudo, sustentava, não podia ser a água nem o fogo, nem nada 
de semelhante, pois, caso contrário, esse elemento invadiria gradual-
mente o universo. Tinha de ser algo sem uma natureza definida, a que 
chamou o «infinito» ou o «ilimitado». «O infinito é o primeiro princí-
pio das coisas que existem: é eterno e sem idade e contém todos os 
mundos.» 
 Anaximandro foi um proponente antecipado da evolução  das espé-
cies. Os seres humanos que conhecemos não podem ter sempre existi-
do, defendeu. Os outros animais são capazes de olhar por si próprios 
pouco tempo depois de terem nascido, ao passo que os seres humanos 
precisam de um longo período de aleitamento; se os seres humanos 
tivessem originalmente sido como são agora, não  poderiam ter sobre-
vivido. Anaximandro sustentou que, numa época anterior, havia ani-
mais semelhantes a peixes no interior dos quais os embriões humanos 
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cresceram até atingirem a puberdade antes de se precipitarem no 
mundo. Devido a esta tese, apesar de não  ser vegetariano noutros 
aspectos, Anaximandro pregava contra a ingestão de peixe.  
 
 O infinito de Anaximandro era um conceito demasiado rarefeito 
para alguns dos seus sucessores. O seu contemporâneo mais novo em 
Mileto, Anaxímenes, apesar de concordar que o elemento último não 
poderia ser o fogo nem a água, afirmava que era a partir do ar que tudo 
o mais se tinha gerado. No seu estado estável o ar é invisível, mas, 
quando se move e se condensa, torna-se primeiro vento, depois nuvem 
e a seguir água, e, finalmente, a água condensada torna-se lama e 
pedra. Presumivelmente, o ar rarefeito torna-se fogo, o que completa a 
gama dos elementos. Para apoiar a sua teoria, Anaxímenes apelava à 
experiência: «Os homens libertam das suas bocas tanto o calor como o 
frio; pois o sopro arrefece quando é comprimido e condensado pelos 
lábios, mas, quando a boca se relaxa e o ar se exala, torna-se quente 
em virtude da sua rarefacção». Assim, a rarefacção e a condensação 
podem gerar tudo a partir do ar subjacente. Isto é ingénuo, mas é 
ciência ingénua: não é mitologia, ao contrário das narrativas clássicas 
e bíblicas do dilúvio e do arco-íris.  
 Anaxímenes foi o primeiro defensor da Terra plana: pensava que os 
corpos celestes não viajavam sob a Terra, como os seus predecessores 
tinham defendido, mas que rodavam em torno das nossas cabeças 
como um chapéu de feltro. Anaxímenes era também um defensor da 
Lua plana e do Sol plano: «O Sol, a Lua e os outros corpos celestes, 
sendo todos ígneos, viajam pelo ar por serem planos».  

XENÓFANES 

 Tales, Anaximandro e Anaxímenes constituíram um trio de intrépi-
dos e engenhosos filósofos especulativos. Os seus interesses distin-
guem-nos mais como os antecessores dos cientistas do que dos filóso-
fos modernos. As coisas são diferentes no que respeita a Xenófanes 
de Cólofon (próximo da actual Esmirna), que viveu no século V. Os 
seus tópicos e métodos são reconhecivelmente os mesmos dos filósofos 
das épocas posteriores. Ele foi, em particular, o primeiro filósofo da 
religião, e alguns dos argumentos por ele propostos são ainda levados 
a sério pelos seus sucessores. 
 Xenófanes detestava a religião presente nos poemas de Homero e 
Hesíodo, cujas histórias blasfemavam, atribuindo aos deuses o roubo, 
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a manha, o adultério e todo o tipo de comportamento que, entre os 
seres humanos, seria vergonhoso e condenável. Sendo ele próprio um 
poeta, Xenófanes atacou ferozmente a teologia homérica em versos 
satíricos hoje perdidos. Não que Xenófanes afirmasse possuir uma 
compreensão clara sobre a natureza do divino; pelo contrário, escre-
veu que «a verdade clara sobre os deuses nenhum homem jamais viu 
nem nenhum homem irá alguma vez conhecer». Mas afirmava saber 
de onde vinham essas lendas dos deuses: os seres humanos têm ten-
dência para representar toda a gente e tudo o que há à sua imagem. Os 
etíopes, afirmou Xenófanes, fazem os seus deuses escuros e de nariz 
achatado, ao passo que os trácios os fazem de cabelo ruivo e olhos 
azuis. A crença de que os deuses têm um tipo qualquer de forma 
humana é um antropomorfismo infantil. «Se as vacas, os cavalos ou os 
leões tivessem mãos e pudessem desenhar, os cavalos desenhariam as 
formas dos deuses semelhantes a cavalos, as vacas deuses semelhantes 
a vacas, fazendo os corpos dos deuses semelhantes aos seus próprios 
corpos.»  
 Apesar de ninguém vir jamais a ter uma visão clara de Deus, Xenó-
fanes pensava que, à medida que a ciência progredisse, os mortais 
poderiam aprender mais do que o que tinha originalmente sido rev e-
lado. «Há um Deus», escreveu, «o maior de entre os deuses e os 
homens, dissemelhante dos mortais tanto em forma como em pensa-
mento.» Deus não era limitado nem infinito, mas completamente não 
espacial: o divino é uma coisa viva que vê como um todo, pensa como 
um todo e ouve como um todo. 
 Numa sociedade que adorava muitos deuses, Xenófanes era um 
firme monoteísta. Só havia um Deus, defendia, porque Deus é a mais 
poderosa de todas as coisas e, se houvesse mais de um, todos teriam de 
partilhar o mesmo poder. Deus não pode ter uma origem; pois o que 
vem à existência ou o faz partindo do que lhe é análogo, ou do que não 
lhe é análogo — e ambas as alternativas conduzem ao absurdo no caso de 
Deus. Deus não é infinito nem finito, não é mutável nem imutável. Mas, 
apesar de Deus ser de certo modo impensável, não é destituído de 
pensamento. Pelo contrário, «À distância e sem esforço, só com a sua 
mente, Ele governa tudo o que existe».  
 O monoteísmo de Xenófanes é digno de nota não tanto por causa 
da sua originalidade, mas por causa da sua natureza filosófica. O pro-
feta hebraico Jeremias e os autores do livro de Isaías já tinham pro-
clamado que só existia um deus verdadeiro. Mas ao passo que a sua 
postura se baseava num oráculo divino, Xenófanes ofereceu uma 
demonstração do seu ponto de vista por meio de argumentação racio-
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nal. Em termos de uma distinção que não seria traçada senão séculos 
depois, Isaías proclamou uma religião revelada, ao passo que Xenófa-
nes era um teólogo natural. 
 A filosofia da natureza de Xenófanes é menos emocionante do que a 
sua filosofia da religião. As suas ideias são variações de tópicos pro-
postos pelos milésio s que o precederam. Xenófanes tomou a terra, e 
não a água nem o ar, como o seu elemento último. Pensava que a terra 
se prolongava até ao infinito abaixo de nós. O Sol, sustentava, origina-
va-se cada dia a partir de uma congregação de minúsculas centelhas. 
Mas não era o único sol; na verdade, havia uma infinidade de sóis. A 
contribuição científica mais original de Xenófanes foi ter chamado a 
atenção para a existência de fósseis, apontando para o facto de em 
Malta se encontrarem impressas em rochas as formas de todas as 
criaturas marinhas. Com base nisto, Xenófanes concluiu que o mundo 
tinha passado por um ciclo  de fases alternadas terrestres e marinhas.  

HERACLITO 

 O último e o mais famoso destes primeiros filósofos jónios foi 
Heraclito, que viveu no princípio do século V na grande metrópole de 
Éfeso, onde mais tarde S.  Paulo viria a pregar, a residir e a ser perse-
guido. A cidade, quer no tempo de Heraclito quer no tempo de S. Pau-
lo, era dominada pelo grande templo da deusa da fertilidade, Artemi-
sa. Heraclito denunciou o culto praticado no templo: rezar a estátuas 
era como sussurrar mexericos a uma casa vazia, e oferecer sacrifícios 
para nos purificarmos do pecado era como tentar lavar a lama com 
lama. Visitava o templo de tempos a tempos, mas só para jogar aos 
dados com as crianças dali — uma companhia muito melhor do que a 
dos políticos, dizia, recusando-se a desempenhar qualquer papel na 
política da cidade. Foi também no templo de Artemisa que Heraclito 
depositou o seu tratado em três tomos sobre filosofia e política, uma 
obra, hoje perdida, notoriamente difícil — tão enigmática que algumas 
pessoas a tomaram como um texto de física e outras como um tratado 
político. («O que dela consigo compreender é excelente», disse Sócra-
tes mais tarde, «o que não consigo compreender pode muito bem ser 
também excelente; mas só um mergulhador do mar alto poderá che-
gar-lhe ao fundo.») 
 Nesse livro Heraclito falava de uma grande Palavra, ou Logos, 
sempre subsistente e de acordo com a qual todas as coisas se originam. 
Escrevia de modo paradoxal, afirmando que o universo é simultanea-
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mente divisível e indivisível, gerado e não gerado, mortal e imortal, 
Palavra e Eternidade, Pai e Filho, Deus e Justiça. Não admira que toda 
a gente, como ele se queixava, achasse o seu Logos consideravelmente 
incompreensível.  
 Se Xenófanes, com o seu estilo de argumentação, era semelhante 
aos filósofos profissionais modernos, Heraclito  estava muito mais de 
acordo com a ideia popular moderna do filósofo como guru. Heraclito 
não tinha senão desprezo pelos seus predecessores filosóficos. Muito 
estudo, dizia, não nos ensina a ser homens sensatos; caso contrário, 
teria feito de Hesíodo, Pitágoras e Xenófanes homens sensatos. Hera-
clito não argumentava, proferia: era um mestre das máximas fecundas 
de ar profundo e sentido obscuro. O seu estilo délfico era talvez uma 
imitação do oráculo de Apolo que, nas suas próprias palavras, «nem 
fala, nem esconde, mas manifesta-se por sinais». Os seguintes adágios 
contam-se entre os mais bem conhecidos de Heraclito: 
 

O caminho a subir e a descer é um e o mesmo. 
A harmonia oculta é melhor do que a manifesta.  
A guerra é pai de todos e de todos é soberana; a uns apresenta-os como 
deuses e a outros como homens; de uns ela faz escravos, de outros 
homens livres.   
Uma alma seca é mais sábia e melhor. 
Para as almas, tornar-se água é a morte.  
Um ébrio é um homem conduzido por um rapaz.  
Os deuses são mortais, os seres humanos imortais, vivendo a sua mor-

te, morrendo a sua vida. 
A alma é uma aranha e o corpo é a sua teia. 

 
 Heraclito explicava assim a última observação: tal como uma ara-
nha, no meio de uma teia, se dá conta assim que uma mosca quebra 
um dos seus fios e de longe se precipita como se estivesse em aflição, 
também a alma humana, se alguma parte do corpo está magoado, se 
precipita imediatamente para aí, como se não conseguisse suportar a 
injúria. Mas, se a alma é uma aranha diligente, também é, segundo 
Heraclito, uma centelha da substância das ígneas estrelas.  
 Na cosmologia de Heraclito, o fogo  desempenha o papel que a água 
tinha em Tales e o ar em Anaxímenes. O mundo é um fogo sempre 
ardente: todas as coisas vêm do fogo e vão para o fogo; «todas as coi-
sas se podem trocar pelo fogo, como os bens se trocam por ouro e o 
ouro por bens». Há um caminho descendente, no qual o fogo se trans-
forma em água e a água em terra, e um caminho ascendente, no qual a 
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terra se transforma em água, a água em ar e o ar em fogo. A morte da 
terra é tornar-se água, a morte da água é tornar-se ar e a morte do ar é 
tornar-se fogo. Há um único mundo, o mesmo para todos, e não foi 
Deus nem o homem que o fizeram; sempre existiu e sempre existirá, 
passando, de acordo com ciclos determinados pelo destino, por uma 
fase de inflamação, que é a guerra, e uma de combustão, que é a paz.  
 A visão de Heraclito  da transmutação dos elementos num fogo 
sempre ardente conquistou a imaginação dos poetas até aos nossos 
dias. T. S. Eliot, em Quatro Quartetos, decidiu glosar a afirmação de 
Heraclito de que a água era a morte da terra: 
 

Há inundação e seca 
Por sobre os olhos e na boca,  
Águas mortas e mortos areais 
Que pela primazia guerreais.  
O solo, ressequido e desventrado,  
Fica de boca aberta pelo labor anulado 
E ri-se sem alegria nesse exercício 
— Que é da terra o final exício.  

 
 Gerard Manley Hopkins escreveu um poema intitulado «Que a 
Natureza é um Fogo Heracliteano», repleto de imagens provenientes 
de Heraclito: 
 

  Milhões atestados, consome-se a grande fogueira da natureza. 
Mas extinto o mais formoso e mais querido, a centelha mais sua,  
O homem, e o éctipo de fogo deste, a sua presença no espírito, desapa-

rece ligeiro! 
Ambos estão num insondável, tudo está num sombrio enorme 
Submergido. Oh! mágoa e indignação! Aparição humana, que refulgiu  
Desapareceu, disjungida, uma estrela, a morte invade com o oblívio… 

 
 Perante esta situação, Hopkins busca conforto na promessa de uma 
ressurreição final — uma doutrina cristã, claro, mas uma doutrina que 
conhece a sua antecipação numa passagem de Heraclito que fala de 
seres humanos que regressam e se tornam guardiães vigilantes dos 
vivos e dos mortos. «O fogo», disse Heraclito, «virá e julgará e conde-
nará todas as coisas.»  
 O aspecto dos ensinamentos de Heraclito que mais impressionou os 
filósofos no mundo antigo não foi tanto a visão do mundo como uma 
fogueira, mas antes o corolário segundo o qual tudo no mundo estava 
num estado de constante mudança e fluxo. Tudo passa, disse Heracli-
to, e nada permanece; o mundo é como um curso de água corrente. As 
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águas que vemos perante nós, nas margens de um rio, não são as 
mesmas em dois momentos distintos, e não podemos banhar os nossos 
pés duas vezes nas mesmas águas. Até aqui, tudo bem; mas Heraclito 
foi mais longe e afirmou que nem sequer podemos entrar duas vezes 
no mesmo rio. Isto parece falso, quer seja tomado literalmente, quer 
seja tomado alegoricamente; mas, como veremos, esta ideia foi extre-
mamente influente na filosofia grega posterior.  

A ESCOLA DE PARMÉNIDES 

 A situação filosófica é muito diferente quando nos voltamos para 
Parménides, que nasceu nos últimos anos do século VI. Apesar de ter 
sido, provavelmente, um discípulo de Xenófanes, Parménides passou a 
maior parte da sua vida não na Jónia mas em Itália, numa cidade 
chamada Eleia, cerca de 110 quilómetros a sul de Nápoles. Diz-se que 
Parménides redigiu um excelente conjunto de leis para a sua cidade, 
mas nada sabemos da sua actividade política nem da sua filosofia 
política. Parménides é o primeiro filósofo cujos escritos nos chegaram 
em quantidade apreciável: escreveu um  



29 

 

poema filosófico nuns versos desajeitados, do qual temos cerca de 120 
linhas. Na sua obra não se dedicou à cosmologia, como os primeiros 
milésios, nem à teologia, como Xenófanes, mas a um estudo novo e 
universal que a ambos abrangia e transcendia: a disciplina a que os 
filósofos posteriores chamaram ontologia. A ontologia deriva o seu 
nome de uma palavra grega que, no singular, é on e, no plural, onta: é 
esta palavra — o particípio presente do verbo grego ser — que define o 
tema de Parménides. O seu singular poema pode reivindicar o título de 
carta régia fundadora da ontologia.  
 Para explicar o que é a ontologia e do que trata o poema de Parmé-
nides, é necessário entrar em minúcias relativamente a questões de 
gramática e de tradução. A paciência do leitor relativamente a este 
pedantismo será compensada, pois entre Parménides e os dias de hoje 
a ontologia viria a ter um crescimento vasto e luxuriante, de modo que 
só uma compreensão firme do que Parménides queria dizer, e do que 
não conseguiu dizer, nos permite traçar um percurso claro, ao longo 
dos séculos, pela selva ontológica.  
 O tema de Parménides é o «to on», o que, traduzido literalmente, 
quer dizer «o que é». Antes de explicarmos o verbo, temos de dizer 
qualquer coisa sobre o artigo. Em português usamos por vezes um 
adjectivo, precedido por um artigo definido, para referir uma classe de 
pessoas ou coisas, como quando dizemos «os ricos», para referir as 
pessoas ricas. A formulação correspondente era muito mais frequente 
em grego do que em português: os gregos podiam usar a expressão «o 
quente» para referir as coisas quentes e «o frio» para referir as coisas 
frias. Assim, por exemplo, Anax ímenes afirmava que o ar se tornava 
visível pelo quente, pelo frio, pelo húmido e pelo móvel. Em vez de um 
adjectivo depois de «o», podemos, claro, usar um substantivo, em 
particular um substantivo deverbal, como quando falamos, por exem-
plo, de «o assistente» para referir as pessoas que assistem (a um 
espectáculo, por exemplo). Mas em grego era possível também fazer 
suceder ao artigo um particípio presente propriamente dito, que em 
português corresponde ao gerúndio; e é esta construção que ocorre em 
«o que é», que literalmente quer dizer «o (que está) sendo». «O que é» 
é aquilo que está sendo, tal como «o assistente» designa aqueles que 
(por exemplo) assistem ao espectác ulo.  
 Uma forma verbal como «assistir» tem em português pelo menos 
dois usos diferentes: pode ser um verbo no infinitivo de pleno direito, 
como em «gostei de assistir ao espectáculo», ou pode ser um verbo 
substantivado, como em «assistir a filmes violentos é prejudicial aos 
jovens». Quando os filósofos escrevem tratados sobre o ser, usam 
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geralmente a palavra como verbo substantivado: propõem-se explicar 
o que é isso de  



31  

 

algo ser. Não é isso, pelo menos principalmente, aquilo de que Parmé-
nides se ocupa: ele está preocupado com o que é, isto é, com seja o que 
for que, por assim dizer, está sendo. Para distinguir este sentido de 
«ser» do uso como verbo  substantivado, e para evitar a estranheza da 
tradução portuguesa literal «o que é», a tradição tem usualmente 
dignificado o tema de Parménides com um S maiúsculo. Seguiremos 
esta convenção, segundo a qual «o Ser» se refere a seja o que for que 
está sendo, e «o ser» é o verbo ser substantivado.  
 Muito bem; mas se isso é o que o Ser é, para perceber do que está 
Parménides a falar temos também de saber o que é o ser, isto é, o que é 
isso de algo ser. Compreendemos o que é algo ser azul, ou um cacho r-
ro; mas o que é isso de algo ser apenas, sem mais? Uma possibilidade 
auto-evidente é esta: ser é existir, ou, por outras palavras, o ser é a 
existência. Se assim for, o Ser será, pois, tudo o que existe.  
 Em português, «ser» pode certamente querer dizer «existir». 
Quando Hamlet se interroga «ser ou não ser, eis a questão», está a 
debater-se com a ideia de pôr, ou não, fim à sua existência. Na Bíblia 
podemos ler que Raquel chorava pelos seus filhos «e não sentia con-
forto por eles não serem mais». Este uso em português é poético e 
arcaico, não sendo natural dizer coisas como «A Torre de Belém ainda 
é, e o cinema Monumental deixou de ser», quando queremos dizer que 
o primeiro edifício ainda existe, ao passo que o segundo já não. Mas a 
afirmação correspondente seria perfeitamente natural em grego anti-
go; e este sentido de «ser» está certamente presente no discurso de 
Parménides sobre o Ser. 
 Se isto fosse tudo o que está em causa, poderíamos limitar-nos a 
dizer que o Ser é tudo o que existe, ou, se quisermos, tudo o que é ou, 
ainda, tudo o que está sendo. Trata-se, sem dúvida, de um tema sufi-
cientemente lato. Não poderíamos censurar Parménides, como Hamlet 
censurou Horácio, dizendo que 
 

       Há mais coisas nos céus e na terra  
       Do que sonhas na tua filosofia. 

 
Pois tudo o que há nos céus e na Terra cairá sob a designação do Ser. 
 Infelizmente, contudo, as coisas são mais complicadas do que isto.  
A existência não é tudo o que Parménides tem em mente quando fala 
do Ser. Ele está interessado no verbo ser não apenas tal como ocorre 
em frases como «Tróia já deixou de ser», mas também tal como ocorre 
em qualquer tipo de frase, seja ela qual for — quer se trate de frases 
como «Penélope é uma mulher», «Aquiles é um herói», «Menelau é 
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louro» ou «Telémaco é alto». Compreendido deste modo, o Ser não é 
apenas o que existe, mas aquilo em relação ao qual qualquer frase que 
contenha «é» é verdadeira. Além disso, o ser não é apenas o existir (o 
ser, sem mais), mas ser qualquer coisa, seja o que for: ser vermelho ou 
azul, ser quente ou frio, e assim por diante ad nauseam. Tomado neste 
sentido, o domínio do Ser é muito mais difícil de compreender. 
 Depois deste longo preâmbulo, estamos em condições de deitar um 
olhar sobre alguns dos versos do misterioso poema de Parménides. 
 

     O que podes nomear e pensar tem de ser o Ser  
     Pois o Ser pode, e o nada não pode, ser.  

 
 O primeiro verso destaca a vasta extensão do Ser: se podemos 
chamar Argo a um cão, ou se podemos pensar  na Lua, então o Argo e 
a Lua têm de ser, têm de contar como parte do Ser. Mas por que razão 
nos diz o segundo verso que o nada não pode ser? Bem, qualquer 
coisa que possa realmente ser tem de ser uma coisa ou outra; não 
pode limitar-se a ser coisa nenhuma.  
 Parménides introduz, para corresponder à noção do Ser, a do Não-
Ser.  
 

     Nunca poderá suceder que o Não-Ser seja; 
     Não permitas ao teu espírito tal pensamento.  

 
 Se o Ser é aquilo em relação ao qual uma coisa ou outra, não impor-
ta qual, é verdadeira, então o Não-Ser é aquilo em relação ao qual 
absolutamente nada é verdadeiro. Mas isto é, sem dúvida, absurdo. 
Não só o Não-Ser não pode existir, não pode mesmo ser pensado. 
 

   Não poderás conhecer o Não-Ser — isso não pode fazer-se — 
   Nem proferi-lo; ser pensado e ser é uma só coisa. 

 
  Dada a sua definição de «ser» e «Não-Ser», Parménides tem, sem 
dúvida, razão neste aspecto. Se alguém nos disser que está a pensar em 
algo e lhe perguntarmos em que tipo de coisa está a pensar, ficaremos 
desconcertados se essa pessoa nos disser que não se trata de nenhum 
tipo de coisa. Se lhe perguntarmos então com o que se parece isso e se 
essa pessoa nos disser que não se parece com nada, ficaremos descon-
certados. «Poderá então dizer-me seja o que for sobre o que está a 
pensar?», podemos nós perguntar. Se essa pessoa nos disser que não, 
podemos com toda a justiça concluir que ela não está realmente a 
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pensar em coisa alguma — na verdade, não está sequer a pensar. Nesse 
sentido, é verdade que ser pensado e  ser são um e o mesmo.  
 Podemos concordar com Parménides até aqui; mas podemos tam-
bém fazer notar que há uma diferença importante entre dizer 
 

O Não-Ser não pode ser pensado 
 
e dizer 
 

O que não existe não pode ser pensado.  
 
 A primeira frase é, no sentido explicado acima, verdadeira; a 
segunda é falsa. Se fosse verdadeira, poderíamos demonstrar que as 
coisas existem limitando-nos a pensar nelas; mas, ao passo que tanto 
podemos pensar em leões como em unicórnios, os leões existem e os 
unicórnios não. Dado o carácter enredado da sua linguagem, é difícil 
ter a certeza se Parménides pensava ou não que as duas afirmações 
eram equivalentes. Alguns dos filósofos posteriores acusaram-no de 
fazer essa confusão; outros parecem ter sido eles próprios vítimas dela.  
 Concordámos com a rejeição do Não -Ser de Parménides. Mas é 
mais difícil acompanhar algumas das conclusões que ele retira do 
carácter inconcebível do Não-Ser e da universalidade do Ser. Eis como 
Parménides continua: 
 

Há um caminho, assinalado deste modo: 
O Ser nunca nasceu e nunca morre; 
Firme, imóvel, não permitirá nenhum fim  
Nunca foi, nem será; sempre presente,  
Uno e contínuo. Como poderia nascer  
Ou de onde poderia ter -se criado? Do Não-Ser? Não — 
Isso não pode dizer-se nem pensar-se; não podemos sequer 
Chegar a negar que é. Que necessidade,  
Anterior ou posterior, poderia o Ser do Não-Ser fazer surgir? 
Portanto, tem inteiramente de ser ou não.  
Nem ao Não-Ser irá a crença atribuir  
Qualquer progenitura além de si mesmo […] 

 
 «Nada pode provir do nada» é um princípio que tem sido aceite por 
muitos pensadores bastante menos intrépidos do que Parménides. 
Mas não houve muitos que tivessem retirado a conclusão de que o Ser 
não tem princípio nem fim, nem que não está sujeito  à mudança tem-
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poral. Para perceber por que razão tirou Parménides esta conclusão, 
temos de admitir que ele pensava que «ser água» ou «ser ar» se rela-
cionava com «ser» da mesma maneira que «correr depressa» e «correr 
devagar» se relaciona com «correr». Uma pessoa que comece por 
correr depressa e que depois corra devagar continua todo o tempo a 
correr; analogamente, para Parménides, o que for primeiro água e 
depois ar continua a ser. Quando a água de uma chaleira se evapora, 
tal pode ser, nas palavras de Heraclito, a morte da água e o nascimento 
do ar; mas, para Parménides, não é a morte nem o nasc imento do Ser. 
Sejam quais forem as mudanças que possam ter lugar, não são mudan-
ças do ser para o não-ser; são sempre mudanças no Ser e não mudan-
ças do Ser.  
 O Ser tem de ser eterno, pois não poderia ter tido origem no Não-
Ser nem tornar-se no Não-Ser, pois não há tal coisa. Se o Ser pudesse 
— per impossibile  — provir do nada, o que poderia fazer com que isso 
acontecesse num momento em vez de outro? Na verdade, o que dife-
rencia o passado do presente e do futuro? Se não é um tipo de ser, o 
tempo será irreal; mas, se é um tipo de ser, então tudo será parte do 
Ser, e o passado, o presente e o futuro não serão senão um Ser. 
 Parménides procura mostrar, com argumentos análogos, que o Ser 
é indiviso e ilimitado. O que iria dividir o Ser do Ser? O Não-Ser? 
Nesse caso, a divisão seria irreal. O Ser? Nesse caso não haveria div i-
são, mas o Ser contínuo. O que poderia impor limites ao Ser? O Não-
Ser não pode fazer nada a coisa alguma; e, se imaginarmos que o Ser 
está limitado pelo Ser, então o Ser não alcançou ainda os seus limites.  
 

Pensar uma coisa é pensar que é, nem mais.  
À parte o Ser, seja o que for que exprimamos,  
O pensamento não alcançará. Nada é ou será 
Para além dos limites do Ser, visto que o decreto do Destino 
O agrilhoou, inteiro e imóvel. Todas as coisas são nomes 
Que a credulidade dos mortais forjou — 
Nascimento e destruição, ser tudo ou nada, 
Mudanças de lugar, e cores que vão e vêm.  

 
 O poema de Parménides tem duas partes: a Via da Verdade e a Via 
da Aparência. A Via da Verdade contém a doutrina do Ser, que exami-
námos até agora; a Via da Aparência trata do mundo dos sentidos, o 
mundo da mudança e da cor, o mundo dos nomes vazios. Não temos 
de nos demorar na Via da Aparência, pois o que Parménides nos diz 
sobre isso não é muito diferente das especulações cosmológicas dos 
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pensadores jónicos. Foi a sua Via da Verdade que estabeleceu um 
programa de acção para a filosofia dos séculos seguintes.  
 O problema que os filósofos posteriores enfrentaram foi o seguinte: 
o senso comum sugere que o mundo contém coisas que perduram, 
como montanhas rochosas, e coisas que mudam constantemente, 
como cursos de água impetuosos. Por um lado, Heraclito tinha decla-
rado que, a um nível fundamental, até mesmo as coisas mais sólidas 
estavam em fluxo perpétuo; por outro lado, Parménides defendeu que 
até mesmo o que aparentemente é mais fugaz é, a um nível fundamen-
tal, estático e imutável. Pode qualquer das doutrinas ser refutada? Há 
alguma maneira de as reconciliar? Para Platão  e para os que se lhe 
seguiram, responder a estas perguntas era uma das tarefas fundamen-
tais da filosofia.  
 
 Um aluno de Parménides, Melisso (acme em 441), pôs em prosa 
escorreita as ideias que Parménides tinha exposto em versos opacos. 
Dessas ideias extraiu duas consequências particularmente chocantes. 
Uma delas era a de que a dor era irreal, pois implicava uma deficiência 
do ser. A outra era a de que o espaço vazio ou o vácuo era coisa que 
não existia: teria de ser parte do Não-Ser. Logo, o movimento era 
impossível, pois os corpos que ocupam espaço não têm outro sítio para 
onde se deslocar.  
 
 Zenão, um amigo de Parménides cerca de 25 anos mais novo que 
ele, desenvolveu uma engenhosa série de paradoxos, concebidos para 
mostrar, além de qualquer dúvida, que o movimento era inconcebível. 
O mais conhecido destes paradoxos propõe-se demonstrar que quem 
se desloca depressa nunca consegue ultrapassar quem se desloca dev a-
gar. Suponhamos que Aquiles, um atleta rápido, faz uma corrida de 
100 metros com uma tartaruga que só consegue correr a ¼ da sua 
velocidade, dando à tartaruga um avanço de 40 metros. Na altura em 
que Aquiles tiver chegado aos 40 metros, a tartaruga estará ainda 10 
metros à sua frente. Quando Aquiles tiver percorrido esses 10 metros, 
a tartaruga estará 2,5 metros à sua frente. De cada vez que Aquiles 
vence o hiato entre os dois, a tartaruga origina outro hiato, mais 
pequeno, à sua frente; assim, parece que Aquiles não pode nunca 
ultrapassar a tartaruga. Outro argumento, mais simples, procurava 
mostrar que ninguém consegue correr de uma ponta a outra de um 
estádio, pois, para chegar ao outro extremo, temos primeiro de chegar 
a meio do estádio, para chegar a meio do estádio temos primeiro de 
chegar a meio dessa distância, e assim por diante ad infinitum. 
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 Estes e outros argumentos de Zenão partem do princípio de que as 
distâncias são infinitamente divisíveis. Esta suposição foi contestada 
por alguns pensadores posteriores e aceite por outros. Aristóteles, a 
quem devemos a preservação dos enigmas, foi capaz de deslindar 
algumas das ambiguidades. Contudo, só depois de muitos séculos os 
paradoxos conheceram soluções que satisfizessem tanto os filósofos 
como os matemáticos. 
 Platão diz-nos que, quando Parménides era um homem de cabelos 
grisalhos com 65 anos, viajou com Zenão de Eleia para assistir a um 
festival em Atenas, tendo aí conhecido o jovem Sócrates. Isto teria 
ocorrido por volta de 450 a. C. Alguns especialistas pensam que a 
história é uma invenção com fins dramáticos; mas o encontro, se teve 
lugar, inaugurou de modo esplêndido a idade de ouro da filosofia 
grega em Atenas. Regressaremos já de seguida à filosofia ateniense; 
entretanto, falta ainda ter em consideração outro pensador da penín-
sula italiana, Empédocles de Ácragas, e mais dois físicos jónicos, Leu-
cipo e Demócrito.  

EMPÉDOCLES 

 Empédocles atingiu a sua plenitude em meados do século V  e era 
um cidadão da cidade da costa sul da Sicília que agora se chama Agri-
gento. Tem fama de ter sido um político activo, um democrata ardente 
a quem foi oferecida a posição, por ele recusada, de rei da sua cidade. 
Mais tarde foi banido e praticou a filosofia no exílio. Era célebre como 
médico, mas, de acordo com os biógrafos antigos, tanto curava por 
magia como recorrendo aos medicamentos, tendo mesmo devolvido à 
vida uma mulher morta há 30 dias. Nos seus últimos anos, dizem-nos 
os seus bió grafos, chegou a acreditar ser um deus, encontrando a sua 
morte ao saltar para o vulcão Etna para estabelecer a sua divindade.  
 Quer Empédocles tenha sido um taumaturgo, quer não, merece a 
sua reputação como filósofo original e imaginativo. Escreveu dois 
poemas, maiores do que o de Parménides e mais fluentes, se bem que 
também mais repetitivos. Um deles era sobre a ciência, e o outro sobre 
a religião. Do primeiro, Da Natureza, possuímos cerca de 400 versos 
dos originais 2000; do segundo, Purificações, só so breviveram peque-
nos fragmentos.  
 A filosofia da natureza de Empédocles pode ser encarada como uma 
síntese do pensamento dos filósofos jónicos. Como vimos, cada um 
deles escolheu uma certa substância como o ingrediente básico do 
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universo: para Tales, era a água; para Anaxímenes, o ar; para Xenófa-
nes, a terra; para Heraclito, o fogo. Para Empédocles, todas estas qua-
tro substâncias estavam em pé de igualdade enquanto elementos bási-
cos (ou «raízes», para usar o seu termo) do universo. Empédocles 
pensava que estes elementos tinham existido desde sempre, mas que 
se misturavam uns com os outros, em várias proporções, para dar 
origem àquilo que constituía o mundo. 
 

Destes quatro proveio o que foi e é e sempre será 
Árvores, bestas e seres humanos, homens e mulheres, todas 
As aves do ar e os peixes gerados pela água brilhante,  
E também os deuses de vida longa, há muito adorados nas alturas.  
Estes quatro são tudo o que há, cada um deles misturando-se 
E, na mistura, a variedade do mundo alcançando.  

 
 O entrelaçamento e a mistura dos elementos, no sistema de Empé-
docles, é causado por duas forças: o Amor e a Discórdia. O Amor com-
bina os elementos, fazendo surgir uma coisa de muitas coisas, e a 
Discórdia obriga-as a separarem-se, fazendo surgir muitas coisas a 
partir de uma. A história é um ciclo  no qual é por vezes dominante o 
Amor, outras a Discórdia. Sob a influência do Amor, os elementos 
unem-se numa esfera homogénea e gloriosa; depois, sob a influência 
da Discórdia, separam-se em seres de diferentes tipos. Todos os seres 
compostos, como os animais, as aves e os peixes, são temporariamente 
criaturas que vão e vêm; só os elementos são sempiternos, e só o ciclo 
cósmico não cessa nunca.  
 As descrições que Empédocles faz da sua cosmologia são, umas 
vezes, prosaicas e, outras, poéticas. A força cósmica do Amor é muitas 
vezes personificada na exultante deusa Afrodite, e as primeiras fases 
do desenvolvimento cósmico são identificadas com uma era de ouro 
em que ela reinava. O elemento do fogo é por vezes denominado 
Hefesto, o deus-sol. Mas, apesar das suas roupagens simbólicas e 
míticas, o sistema de Empédocles merece ser levado a sério enquanto 
esboço de explicação científica. 
 Estamos habituados a considerar o sólido, o líquido e o gasoso 
como os três estados fundamentais da matéria. Não era absurdo con-
siderar o fogo, e em particular o fogo solar, como um quarto estado da 
matéria, de igual importância. De facto, pode dizer-se que o surgimen-
to, no nosso século, da disciplina de física do plasma (que estuda as 
propriedades da matéria à temperatura solar) reconquistou para este 
quarto elemento a paridade em relação aos outros três. O Amor e a 
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Discórdia podem ser identificados como os análogos antigos das forças 
de atracção  e repulsão que têm desempenhado um papel significativo 
no desenvolvimento da física teórica ao longo dos séculos. 
 Empédocles sabia que a Lua brilhava por reflectir a luz; pensava, 
contudo, que o mesmo se passava com o Sol. Tinha consciência de que 
os eclipses do Sol eram causados pela interposição da Lua. Sabia que 
as plantas se reproduziam por via sexual e defendia uma teoria elabo-
rada segundo a qual a respiração estava relacionada com o movimento 
do sangue dentro do corpo. Apresentou uma teoria rudimentar da 
evolução . Num estádio primitivo do mundo, defendia ele, o acaso 
formou, a partir da matéria original, membros e órgãos isolados: bra-
ços sem ombros, olhos fora das órbitas, cabeças sem pescoços. Estas 
partes de corpos de animais, semelhantes a peças de lego, juntaram-se, 
de novo por acaso, em organismos, muitos dos quais eram monstruo-
sidades, como bois com cabeças humanas ou seres humanos com 
cabeça de boi. A maioria destes organismos fortuitos era frágil ou 
estéril; apenas as estruturas mais aptas sobreviveram para dar origem 
à espécie humana e às outras espécies de animais que conhecemos. 
 Até mesmo os deuses, como vimos, eram produto dos elementos de 
Empédocles. Por maioria de razão, a alma humana era um composto 
material, feito de terra, ar, fogo e água. Cada elemento — e na verdade 
as forças do amor e da discórdia — desempenhava o seu papel no 
funcionamento dos nossos sentidos, de acordo com o princípio de que 
o semelhante é percepcionado pelo semelhante. 
 

Com a terra vemos a terra, com a água, a água,  
Com o ar o ar do céu, com o fogo o fogo consumidor; 
Com o Amor percepcionamos o Amor, a Discórdia com a triste Discór-
dia. 

 
 O pensamento, estranhamente, identifica-se com o movimento do 
sangue à volta do coração: o sangue é uma mistura refinada de todos 
os elementos, o que explica a natureza abrangente do pensamento. 
 O poema religioso de Empédocles intitulado Purificações torna 
evidente que ele aceitava a doutrina pitagórica da metempsicose, a 
transmigração das almas. A discórdia castiga os prevaricadores, atri-
buindo as suas almas a outros tipos de criaturas, terrestres ou mari-
nhas. Empédocles recomendava aos seus seguidores que se abstives-
sem de ingerir criaturas vivas, pois os corpos dos animais que come-
mos são a morada das almas castigadas. Não é claro se, para evitar 
estes risc os, seria suficiente adoptar o vegetarianismo, uma vez que, do 
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ponto de vista de Empédocles, uma alma humana podia migrar para 
uma planta. O melhor destino para um homem, dizia ele, era tornar-se 
um leão, se a morte o transformasse em animal, e um loureiro, se o 
transformasse em planta. Mas o melhor era transformar-se em deus; 
aqueles que tinham mais probabilidades de conseguir este enobreci-
mento eram os videntes, os autores de hinos e os médicos. 
 Empédocles, que era estas três coisas, dizia ter ele próprio sofrido a 
metempsicose:  
 

Pois eu já fui um rapaz e uma rapariga, 
Um arbusto e um pássaro, e um peixe mudo do mar.  

 
 A nossa existência actual pode ser miserável, e as nossas perspecti-
vas para depois da morte sombrias; mas depois da expiação dos nossos 
pecados por meio da reincarnação podemos esperar o descanso eterno 
à mesa dos imortais, livres de cansaços e sofrimentos. Era sem dúvida 
isto que Empédocles esperava quando mergulhou no Etna. 

OS ATOMISTAS 

 Demócrito foi o primeiro filósofo significativo a nascer no conti-
nente grego: era originário de Abdera, no extremo nordeste do territó-
rio. Foi discípulo de Leucipo, acerca de quem pouco se sabe. Na anti-
guidade, os dois filósofos são frequentemente mencionados em con-
junto, e o atomismo que os tornou a ambos famosos foi provavelmente 
criação de Leucipo. Aristóteles conta-nos que Leucipo tentou reconci-
liar os dados dos sentidos com o monismo eleático, isto é, com a teoria 
de que havia apenas um Ser eterno e imutável. 
 

Leucipo pensava ter uma teoria que estava de acordo com a percepção 
dos sentidos, que não iria abolir o nascer, nem a morte, nem o mov i-
mento, nem a multiplicidade das coisas. Isto concedia ele às aparên-
cias, concedendo àqu eles que defendem o uno que o movimento é 
impossível sem o vazio, que o vazio é Não-Ser e não parte do Ser, por-
que o Ser era um plenum absoluto. Mas não havia unicamente um tal 
Ser, mas muitos, infinitos em número e invisíveis devido à pequenez da 
sua ma ssa. 

 
 Contudo, não mais do que uma linha de Leucipo sobreviveu intacta. 
Para termos acesso ao conteúdo da teoria atómica, temos de recorrer 
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ao que é possível saber a partir do seu discípulo. Demócrito era um 
polímato e o prolixo autor de quase 80 tratados sobre temas que iam 
desde a poesia e a harmonia à táctica militar e à teologia babilónica. 
Mas é sobretudo pela sua filosofia natural que é conhecido. Conta-se 
que Demócrito dizia preferir descobrir uma só explicação científica a 
tornar-se rei dos Persas. Mas era também modesto nas suas aspirações 
científicas: «Não tentes saber tudo», dizia ele, «senão vais acabar por 
nada saber». 
 A característica fundamental do atomismo de Demócrito era a de 
que a matéria não era infinitamente divisível. De acordo com o ato-
mismo, se tomarmos uma porção de qualquer tipo de matéria e a 
dividirmos tanto quanto pudermos, teremos de parar em alguma altu-
ra, naquela altura em que chegarmos a fragmentos tão ínfimos que 
sejam indivisíveis. O argumento que levou a esta conclusão parece ter 
sido filosófico e não experimental. Se a matéria fosse divisível até ao 
infinito, suponhamos então que esta divisão foi feita — pois se a maté-
ria for genuinamente divisível deste modo, nada de incoerente haverá 
nesta suposição. Qual o tamanho dos fragmentos que resultam desta 
divisão? Se tiverem alguma magnitude, então, pela hipótese da divisi-
bilidade infinita, seria possível dividi-los de novo; portanto, têm de ser 
fragmentos sem extensão, como os pontos geométricos. Mas aquilo 
que pode ser dividido pode ser juntado outra vez: se serrarmos um 
tronco, dividindo-o em muitos pedaços, podemos voltar a juntá-los 
para formar um tronco do mesmo tamanho. Mas se os nossos frag-
mentos não têm qualquer magnitude, como podem eles ter sido junta-
dos para formar a porção extensa de matéria com que começámos? A 
matéria não pode consistir meramente em pontos geométricos, nem 
mesmo num número infinito deles; temos de concluir, portanto, que a 
divisibilidade tem um fim e que os fragmentos mais pequenos têm de 
ser partículas com tamanho e forma. 
 Foi a estas partículas que Demócrito chamou «átomos» («átomo» é 
precisamente a palavra grega que significa «indivisível»). Demócrito 
pensava que os átomos eram demasiado pequenos para serem detecta-
dos pelos sentidos, que eram infinitos em número e que existiam em 
infinitos tipos. Como partículas de poeira iluminadas por um raio de 
sol, distribuíam-se pelo espaço vazio infinito, a que ele chamou «o 
vazio». Existiam desde sempre e estavam sempre em movimento. 
Entravam em colisão uns com os outros e ligavam-se uns aos outros; 
alguns eram côncavos, outros convexos; alguns pareciam ganchos, 
outro olhos. Os objectos de tamanho médio que nos são familiares são 
complexos de átomos unidos desta maneira casual; e as diferenças 
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entre as diferentes espécies de substâncias devem-se a diferenças nos 
seus átomos. Os átomos, dizia ele, diferiam no modo (como a letra A 
difere da letra N), na ordem (como AN difere de NA) e na posição 
(como N difere de Z). 
 Os críticos antigos de Demócrito queixaram-se de que apesar de ele 
explicar tudo o resto apelando para o movimento dos átomos, não 
tinha qualquer explicação para o próprio movimento. Outros, em sua 
defesa, afirmavam que o movimento era causado por uma força de 
atracção  em função da qual cada átomo procurava átomos que se lhe 
assemelhassem. Mas talvez uma força de atracção por explicar não seja 
melhor do que um movimento por explicar. Além disso, se uma força 
de atracção tivesse estado operativa ao longo de um período de tempo 
infinito sem que nenhuma outra força a contrariasse (como a Discór-
dia de Empédocles), o mundo consistiria agora em complexos de áto-
mos uniformes — o que é muito diferente dos agregados ocasionais 
com que Demócrito identificava os seres animados e inanimados que 
conhecemos.  
 Para Demócrito, os átomos e o vazio eram as duas únicas realida-
des: tudo o mais era aparência. Quando os átomos se aproximam, 
colidem ou se ligam uns aos outros, os agregados tomam a forma de 
água ou fogo ou plantas ou seres humanos, mas tudo o que realmente 
existe são os átomos no vazio, os quais lhes subjazem. Em particular, 
as qualidades percepcionadas pelos sentidos são meras aparências. O 
mais citado aforismo de Demócrito era: 
 

Por convenção existem o doce e o amargo, o quente e o frio, por con-
venção existe a cor; na realidade, átomos e vazio.  

 
 Quando dizia que as qualidades sensoriais eram «por convenção», 
contam-nos os comentadores antigos, Demócrito queria dizer que as 
qualidades eram relativas a nós e não pertenciam à natureza das pró-
prias coisas. Por natureza, nada é branco, preto, amarelo, vermelho, 
amargo ou doce. 
 Demócrito explicou em pormenor como os diferentes sabores resul-
tavam dos diferentes tipos de átomos. Os sabores penetrantes resulta-
vam de átomos pequenos, finos, angulares, com reentrâncias. Os sabo-
res doces, por outro lado, têm origem em átomos maiores, de forma 
mais arredondada. Se algo tem um sabor salgado, é porque os seus 
átomos são grandes, ásperos, cortantes e angulares.  
 Não apenas os sabores e os odores, mas também as cores, os sons e 
as qualidades tácteis eram explicados pelas propriedades e relações 
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dos átomos subjacentes. O conhecimento que nos é proporcionado por 
todos estes sentidos — o gosto, o olfacto, a vista, a audição e o tacto  — 
é um conhecimento que é obscuridade. O conhecimento genuíno é 
completamente diferente, sendo prerrogativa daqueles que conhecem 
a teoria dos átomos e do vazio. 
 Demócrito escreveu quer sobre física, quer sobre ética; os aforis-
mos que nos chegaram sugerem que, como moralista, era mais edifi-
cante do que inspirador. O comentário seguinte, sensato mas pouco 
entusiasmante, é representativo de muitos outros: 
 

Satisfaz-te com o que tens e não gastes o teu tempo a sonhar com bens 
que provocam a inveja e a admiração; põe os olhos nas vidas daqueles 
que são pobres e vivem em sofrimento, de modo a que o que possuis 
possa parecer grandioso e invejável.  

 
 Um homem que tiver sorte com o genro, dizia, ganha um filho, ao 
passo que aquele que tiver azar perde uma filha — uma observação que 
tem sido inconscientemente citada, muitas vezes de forma confusa, 
por muitos oradores em muitos casamentos. Também muitos refor-
madores políticos têm feito eco da sua ideia de que é melhor ser pobre 
numa democracia do que próspero numa ditadura. 
 Os aforismos de Demócrito que foram preservados não constituem 
um sistema moral e não parecem ter qualquer relação com a teoria 
atómica que dá forma à sua filosofia. Alguns desses aforismos, porém, 
embora pareçam lacónicos e banais, são suficientes, se forem verda-
deiros, para deitar por terra sistemas inteiros de filosofia moral. Por 
exemplo: 
 

A pessoa boa não se abstém apenas de fazer o mal; nem sequer o dese-
ja.  

 
 Isto entra em conflito com o ponto de vista, muitas vezes defendi-
do, de que a virtude atinge o seu estádio mais elevado quando triunfa 
sobre uma paixão que a contraria. E de novo: 
 

É melhor sofrer o mal do que infligi-lo. 
 
 Isto não é conciliável com a teoria utilitarista, comum no mundo 
moderno, segundo a qual a moral deve apenas ter em conta as conse-
quências de uma acção e não a identidade do agente. 
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 No fim da antiguidade e no renascimento, Demócrito era conhecido 
como o filósofo que ri, sendo Heraclito conhecido como o filósofo que 
chora. Nenhuma das duas descrições parece ter bases muito sólidas. 
Contudo, há comentários atribuídos a Demócrito que confirmam a sua 
identificação com a boa disposição, o mais notório dos quais é o 
seguinte: 
 

Uma vida sem festejos é como uma estrada sem estalagens.  





 

2 
A Atenas de Sócrates 

O IMPÉRIO ATENIENSE 

 Os dias mais gloriosos da Grécia Antiga tiveram lugar no século V 
a. C., ao longo de 50 anos de paz entre dois períodos de guerra. O 
século começara com guerras entre a Grécia e a Pérsia e terminaria 
com uma guerra entre as cidades-estado da própria Grécia. No período 
intermédio, floresceu a grandiosa civilização de Atenas.  
 A Jónia, onde tinham surgido os primeiros filósofos, estivera sob o 
domínio persa desde meados do século VI. Em 499, os gregos da Jónia 
rebelaram-se contra o rei persa, Dario. Depois de esmagar a revolta, 
Dario invadiu a Grécia para castigar os que tinham ajudado os rebel-
des a partir da metrópole. Uma força militar constituída sobretudo por 
atenienses derrotou o exército invasor em Maratona, em 490. Xerxes, 
filho de Dario, enviou uma expedição mais numerosa em 484, derro-
tando um corajoso batalhão de espartanos nas Termópilas e forçando 
os atenienses a fugir da sua cidade. Mas a sua armada foi derrotada 
perto da ilha de Salamina por uma marinha grega unificada, e uma 
vitória grega em terra, em Plateias, em 479, pôs fim à invasão.  
 Depois das invasões, Atenas assumiu a liderança dos aliados gre-
gos. Foram os atenienses que libertaram os gregos da Jónia, e era 
Atenas, apoiada por contribuições de outras cidades, que controlava a 
armada que assegurava a liberdade dos mares Egeu e Jónio. Aquilo 
que começara como uma federação deu origem a um Império Atenien-
se. 
 Internamente, Atenas era uma democracia, o primeiro exemplo 
fidedigno dessa forma de organização política. «Democracia» é, em 
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grego, a palavra que significa o governo do povo; e a democracia ate-
niense era um exemplo muito fiel de um tal regime. Atenas não era 
como uma democracia moderna, na qual os cidadãos elegem repre-
sentantes que formam um governo. Em vez disso, cada cidadão tinha 
o direito de participar em pessoa no governo, comparecendo numa 
assembleia geral onde podia ouvir os discursos dos líderes políticos e 
depois dar o seu voto. Para se ver o que isto significaria em termos 
actuais, imagine-se que os membros do governo e da oposição fala-
vam na televisão durante duas horas, após o que era apresentada uma 
moção e tomada uma decisão com base nos votos fornecidos por cada 
espectador ao premir ou o botão do «sim», ou o botão do «não» no 
televisor. Para tornar o paralelo rigoroso, teria de acrescentar-se que 
apenas aos cidadãos do sexo masculino com mais de 20 anos seria 
permitido premir o botão  — mas não às mulheres, nem às crianças, 
escravos ou estrangeiros. 
 Os poderes judicial e legislativo eram, em Atenas, atribuídos por sorteio 
a membros da assembleia com mais de 30 anos; as leis eram aprovadas 
por um painel de mil cidadãos, escolhidos apenas por um dia; e os julga-
mentos mais importantes realizavam-se perante um júri de 501 cidadãos. 
Até os magistrados — aqueles a quem cabia executar as decisões do gover-
no, quer fossem judiciais, financeiras ou militares — eram maioritariamen-
te escolhidos por sorteio; apenas cerca de 100 eram eleitos. 
 Nunca antes ou desde então os cidadãos comuns de um Estado 
partic iparam tão activamente no seu governo. É importante ter isto 
presente quando lemos o que os filósofos gregos diziam acerca dos 
méritos e deméritos das instituições democráticas. Os atenienses afir-
mavam que a sua constituição era contemporânea das reformas de 
Clístenes de 508 a. C., e esse ano é muitas vezes considerado o do 
nascimento da democracia. 
 A democracia ateniense não era incompatível com a liderança aris-
tocrática. No seu período imperial Atenas foi, por escolha popular, 
governada por Péricles, sobrinho -neto de Clístenes. Péricles instituiu 
um ambicioso programa de reconstrução dos templos da cidade que 
tinham sido destruídos por Xerxes; ainda nos dias de hoje vêm visitan-
tes dos quatro cantos do mundo para ver as ruínas dos edifícios que 
Péricles erigiu na Acrópole, a fortaleza de Atenas. As esculturas com as 
quais estes templos foram decorados encontram-se entre os objectos 
mais preciosos dos museus pelos quais estão hoje espalhadas. O Par-
ténon, o templo em honra da deusa virgem Atena, foi construído como 
oferenda pelas vitórias nas guerras pérsicas. Os mármores Elgin que 
estão no Museu Britânico, trazidos das ruínas desse templo por Lorde 
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Elgin em 1803, representam um grandioso festival ateniense, o das 
Panateneias, que Parménides e Zenão tinham presenciado na época 
em que se iniciavam as obras de construção. Quando o programa de 
Péricles se completou, Atenas não tinha rival no mundo inteiro no que 
dizia respeito à arquitectura e à escultura. 
 Atenas também tinha a primazia no teatro e na literatura. Ésquilo, 
que tinha combatido nas guerras pérsicas, foi o grande autor na área 
da tragédia; trouxe para o palco os heróis e heroínas da épica homéri-
ca, e a sua reconstituição do regresso e assassinato de Agaménon ainda 
nos fascina e horroriza. Ésquilo levou também à cena as catástrofes 
mais recentes de que o rei Xerxes tinha sido vítima. Dramaturgos mais 
novos, como o conservador e piedoso Sófocles e o mais radical e cépti-
co Eurípedes, estabeleceram os padrões do teatro trágico. As peças de 
Sófocles acerca do rei Édipo, assassino de seu pai e esposo de sua mãe, 
e o retrato que Eurípedes faz de Medeia, assassina de crianç as, não só 
fazem parte do reportório do século XX, como ainda perturbam a men-
talidade contemporânea. A historiografia propriamente dita começou 
também neste século, tendo as Crónicas das Guerras Pérsicas, de 
Heródoto, sido redigidas nos primeiros anos do século, e a narração 
que Tucídides faz da guerra entre os gregos, nos últimos. 

ANAXÁGORAS 

 Também a filosofia chegou a Atenas na época de Péricles. Anaxá-
goras de Clazómenas (perto de Esmirna) nasceu em cerca de 500 a. C. 
sendo, portanto, cerca de 40 anos mais velho que Demócrito. Foi para 
Atenas quando as guerras pérsicas acabaram, tendo-se tornado amigo 
e colaborador de Péricles. Escreveu um tratado de filosofia natural ao 
estilo dos seus antecessores jónios, reconhecendo ter uma dívida 
especial para com Anaxímenes; diz-se que foi o primeiro tratado do 
género a conter diagramas. 
 A explicação que Anaxágoras faz da origem do mundo é extraordi-
nariamente semelhante a um modelo explicativo popular hoje em dia. 
No início, dizia ele, «todas as coisas estavam juntas», numa unidade 
infinitamente complexa e infinitamente pequena, destituída de todas 
as qualidades perceptíveis. Este seixo primevo iniciou um movimento 
rotativo, expandindo-se à medida que rodava e expelindo ar e éter, e 
por fim as estrelas, o Sol e a Lua. Aquando da rotação, o denso sepa-
rou-se do rarefeito, bem como o quente do frio, o claro do escuro e o 
seco do húmido. As substâncias heterogéneas do nosso mundo foram 
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assim formadas, tendo o denso, o húmido, o frio e o escuro confluído 
naquilo que é agora a nossa Terra, e tendo-se deslocado o rarefeito, o 
quente, o seco e o claro para as zonas exteriores do éter. 
 De certo modo, porém, defendia Anaxágoras, «tal como as coisas 
eram no início, assim elas estão agora todas juntas», ou seja, em cada 
coisa há uma porção de tudo o resto; há um pouco de brancura no 
negro e um pouco de leveza no pesado. Isto é sobretudo óbvio no caso 
do sémen, o qual tem de conter cabelo, unhas, músculos, ossos e mui-
tas outras coisas. A expansão do universo, de acordo com Anaxágoras, 
continuou até ao presente, continuará no futuro e talvez esteja neste 
mesmo momento gerando mundos desabitados diferentes do nosso.  
 O movimento que gera o desenvolvimento do universo é desenc a-
deado pelo Espírito. O Espírito é algo completamente diferente da 
matéria a cuja história preside. É infinito e independente e não parti-
cipa no processo geral de mistura dos elementos; se participasse, 
entraria no processo evolutivo e não poderia controlá-lo. 
 Entre 430 e 420, quando a popularidade de Péricles começou a 
diminuir, o seu protegido Anaxágoras foi alvo de ataques. Anaxágoras 
dissera que o Sol era uma bola incandescente, um pouco maior que o 
Peloponeso. Isto foi considerado inconsistente com o culto do Sol 
como um deus e motivou uma acusação de impiedade. Anaxágoras 
fugiu para Lâmpsaco, no Helesponto, e aí viveu exilado até à sua mor-
te, em 428. 

OS SOFISTAS 

 Anaxágoras não teve rival, no período do regime de Péricles, como 
filósofo oficial de Atenas. Mas nesse período a cidade recebeu a visita 
de vários fornecedores itinerantes de conhecimentos, os quais deix a-
ram uma reputação não inferior à dele. Estes professores ou conselhei-
ros itinerantes eram chamados sofistas: estavam dispostos, a troco de 
dinheiro, a ensinar muitos tipos de proficiência e a servir de conselhei-
ros em vários assuntos. 
 Como não havia, em Atenas, um sistema público de ensino supe-
rior, cabia aos sofistas a instrução dos jovens que podiam pagar os 
seus serviços nas artes e no tipo de informação de que precisariam na 
vida adulta. Dada a importância da oratória pública na assembleia e 
nos tribunais, a habilidade retórica era preciosa, e os sofistas eram 
muito procurados para ajudar e ensinar a apresentar uma causa da 
maneira mais favorável possível. Os críticos alegavam que, porque 
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estavam mais preocupados com a persuasão do que com a busca da 
verdade, os sofistas não eram verdadeiros filósofos. Todavia, os 
melhores deles eram perfeitamente capazes de enfrentar uma discus-
são filosófica. 
 O mais famoso dos sofistas foi Protágoras de Abdera, que visitou 
Atenas várias vezes em meados do século V e foi contratado por Péri-
cles para redigir a constituição de uma colónia ateniense. A maior parte 
do que sabemos de Protágoras chega-nos a partir das obras de Platão , 
que não gostava dos sofistas e os considerava uma má influência para os 
jovens, encorajando o cepticismo, o relativismo e o cinismo. Mesmo 
assim, Platão levou Protágoras a sério e empenhou-se em dar resposta 
aos seus argumentos. 
 Protágoras era, do ponto de vista religioso, um agnóstico. «No que 
diz respeito aos deuses», afirmava, «não posso ter a certeza de que 
existem ou não, ou de como eles são; pois entre nós e o conhecimento 
deles há muitos obstáculos, quer a dificuldade do assunto, quer a 
pouca duração da vida humana.» Era mais um humanista do que um 
teísta: «O homem é a medida de todas as coisas», rezava a sua máxima 
mais famosa, «quer das coisas que são que o são, quer das coisas que 
não são que o não são.» 
 Na sua interpretação mais provável, isto significa que aquilo que, 
seja pela percepção, seja pelo pensamento, parece a uma determinada 
pessoa ser verdade, é verdade para essa pessoa. Isto acaba com a ver-
dade objectiva: nada pode ser absolutamente verdadeiro, mas apenas 
relativamente a um indivíduo. Quando as pessoas têm crenças contra-
ditórias, não é verdade que uma delas tem razão e a outra não. Demó-
crito, e depois Platão , objectaram que a doutrina de Protágoras se 
autodestruía — pois se todas as crenças são verdadeiras, então entre 
elas está a crença de que nem todas as crenças são verdadeiras.  
 Outro sofista, Górgias de Leôncio, foi discípulo de Empédocles. 
Era sobretudo um professor de retórica, cujos ensaios sobre estilística 
influenciaram a história da retórica grega. Mas era também um filóso-
fo, com tendências ainda mais cépticas do que Protágoras. Diz-se que 
defendia que nada existe, que se há algo não pode ser conhecido e que 
se algo puder ser conhecido não poderá ser comunicado por uma pes-
soa a outra.  
 Na altura em que Górgias visitou Atenas, em 427, tivera início uma 
guerra entre Atenas e Esparta, conhecida como «guerra do Pelopone-
so». Pouco tempo depois da eclosão desta guerra, Péricles morreu e as 
campanhas corriam cada vez pior para Atenas. Os reveses e as epide-
mias afectaram brutalmente os atenienses, que se tornaram cruéis e 
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sem escrúpulos em combate. Deitaram por terra qualquer pretensão 
de elevação moral quando, em 426, ocuparam a ilha de Milo, chacina-
ram todos os adultos do sexo masculino e escravizaram as mulheres e 
as crianças. As últimas tragédias de Eurípedes e algumas comédias do 
seu contemporâneo Aristófanes exprimiram um protesto eloquente 
contra a conduta dos atenienses na guerra. Esta terminou com uma 
esmagadora derrota naval em Egospótamos, em 405 a. C. O Império 
Ateniense chegou então ao fim, e a liderança da Grécia passou para 
Esparta. Mas os grandes dias da filosofia ateniense ainda estavam para 
vir.  

SÓCRATES 

 Entre os que tinham servido na infantaria pesada ateniense estava 
Sócrates, filho de Sofronisco, que tinha 38 anos quando a guerra 
começou. Participou em três das mais importantes batalhas dos 11 
anos de guerra e ganhou fama de corajoso. De volta a Atenas, em 406, 
fez parte da Assembleia numa altura em que um grupo de generais foi 
levado a julgamento por ter abandonado os corpos dos soldados mor-
tos na batalha naval de Arginusa. Era ilegal julgar os generais colecti-
vamente em vez de individualmente, mas Sócrates foi o único a votar 
contra este modo de proceder, e  eles foram executados. 
 Quando a guerra acabou, em 404, os espartanos substituíram a 
democracia ateniense por uma oligarquia conhecida como «os Trinta 
Tiranos», que instituíram um reinado de terror. Sócrates recebeu 
ordem para prender um inocente, mas ignorou-a. Em breve pagaria o 
preço da rectidão que o tinha tornado impopular tanto junto dos 
democratas como dos aristocratas. 
 A importância de Sócrates no desenvolvimento da filosofia é tal que 
todos os filósofos de que falámos até agora são agrupados pelos histo-
riadores sob a designação de «pré-socráticos». Não deixou, porém, 
obra escrita; e os pormenores da sua vida, além dos principais aconte-
cimentos mais dramáticos, são ainda obscuros e objecto de controvér-
sia entre os estudiosos. Não lhe faltaram biógrafos; e, de facto, muitos 
dos seus contemporâneos e sucessores escreveram diálogos em que 
Sócrates desempenhava um papel primordial. A dificuldade está em 
distinguir os factos sóbrios da ficção laudatória. Todos os seus biógra-
fos nos dizem que Sócrates tinha um aspecto descuidado e que era 
feio, que tinha uma barriga protuberante e o nariz arrebitado; mas o 
consenso não vai muito além disto. Os dois autores cujas obras sobre-
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viveram intactas, o estudioso de história militar Xenófanes e o filósofo 
idealista Platão , traçam retratos de Sócrates tão diferentes entre si 
como o Jesus de S. Marcos é diferente do de S. João. 
 Em vida, Sócrates foi ridicularizado pelo comediógrafo Aristófanes, 
que o descreveu como um excêntrico corrupto que falava de modo 
ininteligível e que se interessava por curiosidades científicas com a 
cabeça literalmente nas nuvens. Mas, mais do que um filósofo da natu-
reza, Sócrates parece ter sido um sofista de um tipo pouco comum. 
Como os sofistas, passava muito do seu tempo a discutir e a debater 
ideias com jovens abastados (alguns dos quais viriam a ocupar posi-
ções de poder quando a oligarquia substituiu a democracia). Mas, ao 
contrário dos outros, Sócrates nada cobrava por isso, e o seu método 
de ensino não consistia em transmitir conhecimentos mas em pergun-
tar; afirmava extrair, como uma parteira, os pensamentos de que os 
seus jovens alunos estavam prenhes. Ao contrário dos sofistas, não 
afirmava possuir qualquer conhecimento específico nem ser especialis-
ta no que quer que fosse. 
 Na Grécia clássica prestava-se muita atenção aos oráculos proferi-
dos em nome do deus Apolo  pelas sacerdotisas em êxtase no templo de 
Delfos. Quando lhe perguntaram se havia alguém mais sábio do que 
Sócrates, uma sacerdotisa respondeu que não. Sócrates afirmava não 
compreender este oráculo e questionou, sucessivamente, políticos, 
poetas e peritos que afirmavam possuir vários tipos de conhecimentos. 
Nenhum deles foi capaz de defender a sua reputação perante o inter-
rogatório de Sócrates; e ele concluiu que o oráculo estava correcto, na 
medida em que apenas ele compreendia que a sua sabedoria não tinha 
qualquer valor.  
 Em assuntos morais é que era mais importante procurar o conhe-
cimento genuíno e expor falsas pretensões. Pois, de acordo com Sócra-
tes, o conhecimento moral e a virtude eram uma e a mesma coisa. 
Alguém que realmente soubesse o que era o bem não podia praticar o 
mal; pois, se alguém praticasse o mal, tinha de ser por não saber o que 
seria o bem. Ninguém resvala para o mal deliberadamente, visto que 
todos querem levar uma vida boa e, assim, ser felizes. Aqueles que 
praticam o mal inadvertidamente necessitam de educação, não de 
punição. Este extraordinário conjunto de doutrinas é por vezes desig-
nado pelos historiadores como «O Paradoxo Socrático». 
 Sócrates não alegava possuir, ele próprio, o grau de sabedoria que o 
impediria de praticar o mal. Em vez disso, dizia confiar numa voz 
divina interior, que interv iria se alguma vez estivesse prestes a fazê-lo.  
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 As autoridades discordam quanto ao conteúdo dos ensinamentos 
de Sócrates, mas concordam quanto ao modo como morreu. Os inimi-
gos que ganhara pela sua probidade na política e o seu estilo de mos-
cardo por meio do qual corroía reputações contribuíram para que 
fossem formuladas contra ele, ao 70 anos, uma série de acusações 
susceptíveis de conduzirem à pena máxima — acusações de impiedade, 
de introduzir deuses novos e de corromper a juventude ateniense. 
Platão, que esteve presente no julgamento, escreveu, depois da sua 
morte, uma versão dramatizada do seu discurso de defesa, ou Apolo-
gia.  
 O seu acusador, Meleto, afirma que Sócrates corrompe a juventude. 
Quem são, então, as pessoas que formam a juventude? Em resposta, 
Meleto sugere, primeiro, os juízes, a seguir os membros do conselho 
legislativo, depois os membros da assembleia e, por fim, todos os 
atenienses excepto Sócrates. Que sorte, surpreendentemente, para a 
juventude da cidade! Sócrates pergunta, então, se é melhor viver no 
meio de homens bons ou de homens maus. Qualquer pessoa preferiria, 
obviamente, viver no meio de homens bons, pois é provável que os 
maus lhe façam mal; mas se isto é assim, ele próprio não pode ter 
motivos para, deliberadamente, corromper os jovens; e, se o estiver a 
fazer sem saber, deve ser educado e não acusado. 
 Sócrates concentra-se então na acusação de impiedade. Está ele a 
ser acusado de ateísmo, ou de introduzir novos deuses? As duas acusa-
ções não são mutuamente compatíveis e, de facto, Meleto parece estar a 
confundi-lo com Anaxágoras, que disse que o Sol era feito de pedra e a 
Lua de terra. Quanto à acusação de ateísmo, Sócrates pode replicar que 
a sua missão como filósofo lhe foi confiada pelo próprio Deus e que a 
sua campanha para desmascarar a falsa sabedoria foi levada a cabo em 
obediência ao oráculo de Delfos. Aquilo que seria verdadeiramente uma 
traição a Deus seria abandonar o seu posto por ter medo da morte. Se 
lhe dissessem que podia ir em liberdade sob a condição de abandonar a 
investigação filosófica, ele responderia: «Homens de Atenas, respeito-
vos e amo-vos; mas antes me deixarei convencer por Deus do que por 
vós e, enquanto respirar e for disso capaz, não cessarei de filosofar nem 
de vos exortar, mostrando-vos o caminho.» 
 Sócrates conclui a sua defesa fazendo notar a presença no tribunal 
de muitos dos seus discípulos e das suas famílias, nenhum dos quais 
tinha sido chamado a depor pela acusação. Sócrates recusa-se a fazer 
como outros, apresentando em tribunal os seus filhos em lágrimas, 
como objecto de compaixão; às mãos dos juízes, procura justiça e não 
misericórdia.  
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 Quando o veredicto foi dado, Sócrates foi condenado por uma 
pequena maioria dos 501 juízes. A acusação pedia a pena de morte; 
cabia ao acusado propor uma sentença alternativa. Sócrates conside-
rou a possibilidade de pedir uma pensão por bons serviços, mas mos-
trou-se disposto a aceitar uma multa de valor médio — demasiado alta 
para ele poder pagar, mas que Platão  e os seus amigos estariam dis-
postos a pagar por ele. Os juízes consideraram o valor da multa irrea-
listicamente pequeno e sentenciaram-no à morte. 
 No discurso que fez depois da leitura da sentença, Sócrates disse 
aos juízes que não lhe teria sido difícil construir uma defesa que lhe 
assegurasse a absolvição; mas o tipo de táctica que isso exigiria não 
estaria à sua altura. «Não é difícil escapar à morte, homens, mas é 
muito mais difícil escapar à maldade, que corre mais depressa que a 
morte.» Sócrates, velho e lento, foi alcançado pela mais lenta destas 
duas; os seus joviais acusadores foram alcançados pela mais rápida. 
Durante o julgamento, nem uma única vez a sua voz divina lhe ordena-
ra que se calasse e , portanto, está satisfeito por enfrentar a morte. 
 Será a morte um sono sem sonhos? Um tal sono é mais abençoado 
do que a maior parte das noites e dos dias da vida do mortal mais 
afortunado. É a morte uma viagem para outro mundo? Quão esplêndi-
do é, poder conhecer os defuntos gloriosos e conversar com Hesíodo e 
Homero! «Por mim, muitas vezes hei-de querer morrer, se isto for 
verdade.» Sócrates tem tantas perguntas a fazer aos grandes homens e 
mulheres do passado; e no outro mundo ninguém será condenado à 
morte por fazer perguntas. «Mas já é tempo de partir — eu para mor-
rer, e vós para viver. Qual de nós terá a melhor sorte, só Deus pode vê-
lo com clareza.» 

EUTÍFRON 

 Depois do julgamento descrito na Apologia, a execução da sentença 
foi adiada. Um navio sagrado partira para a sua viagem cerimonial 
anual à ilha de Delos e, até voltar a Atenas, era proibido tirar vidas 
humanas. Platão registou estes dias que mediaram entre a condenação 
e a execução em dois diálogos inesquecíveis, Críton e Fédon. Ninguém 
sabe quanto destes diálogos é história e quanto é invenção; mas o 
quadro que pintam estimulou a imaginação de muitos dos que viveram 
nos séculos e milénios posteriores à morte de Sócrates. 
 Antes de examinarmos estas obras, devemos voltar a nossa atenção 
para um diálogo curto, o Eutífron, que Platão situa imediatamente 
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antes do julgamento. Por muito ficcional que seja nos pormenores, dá 
provavelmente uma imagem correcta dos métodos de discussão e 
interrogatório que Sócrates de facto usou. 
 Sócrates, aguardando julgamento no exterior do tribunal, trava 
conhecimento com o jovem Eutífron de Naxo, que veio apresentar uma 
queixa relativa a assuntos privados. O pai de Eutífron tinha aprisiona-
do um trabalhador da sua quinta, o qual tinha morto um criado numa 
rixa; enquanto mandava pedir a Atenas uma decisão a quem de direito 
sobre o castigo a dar-lhe, mandou atá-lo e lançá-lo para uma vala, 
onde morreu de fome e de frio. O filho tinha agora vindo a Atenas para 
processar o pai por assassínio . 
 Platão pretende, de modo óbvio, transmitir a ideia de que este é um 
caso difícil: será que o pai matou realmente o trabalhador? Se matou, 
será matar um assassino realmente cometer um assassínio? Se for, 
será um filho o acusador apropriado de seu pai? Mas Eutífron não tem 
dúvidas, considerando a sua acção o cumprimento de um dever reli-
gioso. Este caso motiva uma discussão entre Sócrates e Eutífron acerca 
da relação entre religião e moral. A natureza da piedade, ou santidade, 
interessa sobremaneira a Sócrates, que está, ele próprio, prestes a ser 
julgado por impiedade. De modo que pede a Eutífron que lhe diga qual 
a natureza da piedade e da impiedade. 
 «A piedade», responde Eutífron, «é fazer o que estou a fazer — 
trazer os crimes a julgamento; e, se pensas que não devia levar o meu 
pai a tribunal, lembra-te que Zeus, o deus supremo, castigou o seu 
próprio pai, Cronos». Sócrates mostra algum desagrado por este tipo 
de histórias de conflitos entre os deuses e detém-se por alguns instan-
tes para se certificar de que Eutífron acredita de facto nelas. Mas a 
verdadeira dificuldade que vê na explicação de Eutífron do que é a 
piedade ou a santidade é que ele apenas fornece um exemplo e não nos 
diz qual o padrão segundo o qual as acções hão-de ser classificadas 
como piedosas ou ímpias. Eutífron acede a dar uma definição: a santi-
dade é o que os deuses amam, e a  impiedade o que odeiam. 
 Sócrates faz notar que, dadas as histórias de disputas entre os deu-
ses, é capaz de não ser fácil conseguir um consenso acerca do que os 
deuses amam; se algo for amado por alguns deuses e odiado por 
outros, resulta daí que isso será quer piedoso, quer ímpio. E isto pode 
aplicar-se à própria acção de Eutífron de acusar o pai. Mas deixemos 
isto de lado e emendemos a definição de tal modo que ela passe a ser a 
seguinte: o que todos os deuses amam é santo, e o que todos os deuses 
odeiam é ímpio. Surge então outra questão: será que os deuses amam 
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o que é santo porque é santo, ou será que isso é santo porque os deuses 
o amam? 
 Para conseguir que Eutífron compreenda o significado desta per-
gunta, Sócrates oferece alguns exemplos da gramática grega. O seu 
argumento poderia ser formulado em português dizendo que, num 
caso de direito criminal, chama-se a uma pessoa «o acusado» porque 
alguém o acusa; não é verdade que alguém o acusa porque ele é acusa-
do. Analogamente, será o que é santo assim designado porque os deu-
ses o amam? Mal percebe a pergunta, Eutífron responde negativamen-
te: pelo contrário, os deuses amam o que é santo porque é santo. 
 Sócrates, ardilosamente, sugere a seguir «divino» como abreviatura de 
«aquilo que é amado pelos deuses». Visto que Eutífron defende que a 
santidade e a divindade são a mesma coisa, podemos substituir «santo» 
por «divino» na tese de Eutífron segundo a qual o que é santo é amado 
pelos deuses porque é santo. O resultado que obtemos é este: 
 

A) O que é divino é amado pelos deuses porque é divino.  
 
Por outro lado, parece óbvio que 
 

B) O que é divino é divino porque é amado pelos deuses.  
 
uma vez que o termo «divino» foi introduzido, justamente, como sinó-
nimo de «amado pelos deuses». Sócrates afirma ter levado Eutífron a 
uma contradição e insta-o a desistir da tese de que a divindade e a 
santidade são idênticas. 
 No diálogo, Eutífron reconhece que as suas definições não tiveram 
o resultado que ele esperava. É razoável pensar, no entanto, que ele 
dev ia ter resistido a Sócrates e ter-lhe feito notar que estava a fazer um 
uso enganador da palavra «porque», dando-lhe dois sentidos diferen-
tes. Se dizemos que o divino é divino porque é amado pelos deuses, 
estamos a falar da palavra «divino»; o «porque» invoca a nossa estipu-
lação quanto ao significado dessa palavra. Se dizemos que os deuses 
amam o santo porque é santo, o «porque» refere-se agora ao motivo do 
amor dos deuses, e já não estamos a falar acerca dos significados das 
palavras. De facto, depois de tomarmos consciência da ambiguidade de 
«porque», deixa de haver conflito entre A e B. Podemos mostrar o 
mesmo em português fazendo notar que tanto é verdade que 
 

C) Um juiz é juiz porque julga. 
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(é por isso que é designado «juiz») como que 
 

D) Um juiz julga porque é juiz.  
 
(fá-lo porque é essa a sua função). 
 
 Portanto, Eutífron não deveria ter sido derrotado tão facilmente. 
Contudo, mesmo que Sócrates fosse persuadido a concordar que não 
havia nada de inconsistente em dizer-se que o que é santo é amado 
pelos deuses porque é santo, ele poderia prosseguir dizendo, como faz 
no diálogo, que mesmo que isso seja assim, ser amado pelos deuses é 
apenas algo que acontece àquilo que é santo: não nos revela a essência 
da santidade em si. 
 Deve a santidade ser identificada com a justiça e não com a divin-
dade? Sócrates e Eutífron concordam em que a santidade parece ser 
apenas parte da justiça, e Eutífron sugere que a santidade é a justiça 
posta ao serviço dos deuses, por oposição à justiça posta ao serviço dos 
seres humanos. Sócrates concentra-se então na palavra «serviço». 
Quando cuidamos de cavalos, de cães ou de bois, prestamos-lhes 
diversos serviços que os tornam melhores. Podemos, do mesmo modo, 
prestar serviços aos deuses? Podemos torná-los melhores do que já 
são? Eutífron observa que os servos, ao servirem os seus amos, não 
têm necessariamente por objectivo torná-los melhores, mas simples-
mente auxiliá-los nas suas tarefas. Quais são, então, as tarefas dos 
deuses nas quais podemos oferecer os nossos serviços? Eutífron não é 
capaz de responder e recorre a uma definição de santidade como serv i-
ço aos deuses sob a forma de orações e sacrifícios. 
 Portanto, diz Sócrates, a santidade é dar coisas aos deuses na espe-
rança de obter algo em troca; é uma espécie de comércio. Mas um 
comerciante apenas pode ter a esperança de fazer negócio se oferecer 
ao seu cliente algo que ele queira ou de que precise; portanto, temos de 
perguntar que ganham os deuses com as nossas dádivas. A única res-
posta que Eutífron consegue dar é voltar à sua tese original de que a 
santidade é algo que os deuses amam. Recusa-se a prosseguir a discus-
são e apressa-se a cumprir a tarefa que se tinha proposto realizar. 
 O Eutífron dá provavelmente uma imagem realista dos pontos 
fortes e dos pontos fracos do método socrático do interrogatório. Per-
mite-nos também, quer essa tenha sido a intenção de Platão, quer não, 
compreender as razões por que as pessoas religiosas de Atenas consi-
derariam, de boa-fé, que Sócrates era um perigo para os jovens e uma 
fonte de impiedade. 
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CRÍTON 

 O Críton é um diálogo muito mais fácil de ler. Sócrates está agora 
na prisão, aguardando a execução da sua sentença. Alguns dos seus 
amigos, sob a orientação de Críton, conceberam um plano de fuga para 
a Tessália. O plano tinha boas hipóteses de ser bem sucedido, mas 
Sócrates não quis tomar parte nele. A sua vida só era digna de ser 
preservada se fosse uma vida boa; e uma vida assegurada pela desobe-
diência às leis não era uma vida que merecesse ser vivida. Mesmo que 
tenha sido injustiçado, Sócrates não deve pagar o mal com o mal. Mas, 
de facto, Sócrates foi condenado por meio de um processo legal e deve 
manter obediência à lei. 
 Sócrates imagina que as leis de Atenas o interpelam. «Não foste tu 
primeiro gerado por nós e por nós o teu pai tomou uma mulher e pro-
duziu-te?» Também ordenámos ao teu pai que te educasse o corpo e o 
espírito. «Ora, se tu és assim sábio, como te escapou que a pátria é 
mais venerável que o pai e a mãe e todos os antepassados»? Pois «nós 
te gerámos, criámos, educámos e demos parte, a ti e a todos os outros 
cidadãos, de todas as coisas belas de que somos capazes; contudo, 
prevenimos que é lícito a qualquer ateniense, quando entra na posse 
dos seus direitos cívicos e nos conhece a nós, às leis e à vida da sua 
cidade, caso não lhe agrademos, tomar as suas coisas e ir-se embora 
para onde queira». 
 Ao permanecer em Atenas durante a sua longa vida, Sócrates firma-
ra um contrato tácito que o obrigava a fazer o que as leis ordenavam. 
Ao recusar-se, no seu julgamento, a aceitar o exílio em vez da morte, 
Sócrates renovara esse compromisso. Voltaria agora as costas, aos 70 
anos, aos compromissos que tinha assumido — para fugir? Não «faças 
mais caso da vida e dos filhos, nem do que quer que seja além da justi-
ça»; pois «se fugires, retribuindo assim o mal com o mal e […] violan-
do acordos e tratados que fizeste connosco, […] as nossas irmãs, no 
Hades, não te receberão bem». Críton fica sem resposta e Sócrates 
conclui: «Cumpramos a vontade de Deus e sigamos até onde ela nos 
conduzir». 

FÉDON 

 O diálogo com o qual Platão  conclui a sua descrição dos últimos 
dias de Sócrates intitula-se Fédon, de acordo com o nome do narrador, 
um cidadão de Eleia, a mesma cidade de Parménides, que afirma ter 
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estado com Sócrates na hora da sua morte, com os seus amigos Símias 
e Cebes. A acção começa quando chega a notícia de que o navio sagra-
do voltou de Delos, o que põe fim à suspensão da execução. As grilhe-
tas são retiradas a Sócrates e é-lhe permitida uma última visita da sua 
mulher Xantipa, em lágrimas e com o filho mais novo nos braços. 
Depois de Xantipa se ir embora, o grupo inicia uma discussão sobre a 
morte e a imortalidade. 
 Um verdadeiro filósofo, defende Sócrates, não deve ter medo da 
morte; mas também não porá fim à própria vida, mesmo quando mor-
rer parece preferível a continuar a viver. Somos o gado de Deus e não 
devemos pôr fim à nossa própria vida sem que Deus no-lo tenha orde-
nado. Por que razão, então, perguntam Símias e Cebes, está Sócrates 
tão disposto a enfrentar a morte? 
 Em resposta, Sócrates toma como ponto de partida a ideia do ser 
humano como uma alma aprisionada no corpo. Os verdadeiros filóso-
fos dão pouca atenção aos prazeres do corpo, como os da comida, da 
bebida e do sexo, e vêem no corpo não um auxiliar, mas um obstáculo 
à demanda do saber. «O pensamento está no seu melhor quando a 
alma está sozinha consigo mesma e nenhuma destas coisas a apoquen-
tam — nem sons, nem imagens, nem dores nem prazeres —, quando se 
afasta do corpo e o ignora tanto quanto possível.» Assim, os filósofos, 
na sua busca da verdade, tentam continuamente manter as suas almas 
afastadas dos seus corpos. Mas a morte é, para a alma, a separação 
completa do corpo; portanto, um verdadeiro filósofo leva a vida, de 
facto, a procurar a morte e a ansiar por ela. 
 A fome, as doenças, os desejos e os medos impedem o estudo da 
filosofia. A culpa das dissensões e das guerras é do corpo, porque as 
suas exigências requerem dinheiro para serem satisfeitas, e todas as 
guerras são causadas pelo amor ao dinheiro. Mesmo em tempo de paz 
o corpo é fonte de agitação e confusão intermináveis. «Para conhecer-
mos com clareza um dado objecto, é indispensável que nos libertemos 
da nossa realidade física e observemos as coisas em si mesmas, pelo 
simples intermédio da alma; e então, sim, ser-nos-á dado, ao que 
parece, alcançar o alvo das nossas aspirações, essa sabedoria que 
dizemos amar — depois de morrermos, não já em vida, como a lógica 
do argumento pressupõe.» Quem ama verdadeiramente a sabedoria 
deixará, portanto, esta vida com alegria.  
 Até aqui, é justo que se diga, Sócrates esteve a pregar mais do que a 
argumentar. Cebes interrompe-o dizendo que a maior parte das pes-
soas rejeitaria a premissa de que a alma pode sobreviver ao corpo. Elas 
acreditam, em vez disso, que no dia da morte a alma chega ao  seu fim, 
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dissipando-se como uma nuvem de fumo. Aí «está uma coisa que 
requer talvez não pequeno esforço: persuadir e provar, nada mais nada 
menos, que a alma existe para além da morte e mantém, de alguma 
forma, o uso das suas faculdades e entendimento». De modo que 
Sócrates passa a oferecer um conjunto de demonstrações da imortali-
dade da alma. 
 Primeiro, há o argumento dos opostos. Se duas coisas são opostas, 
cada uma delas surge a partir da outra. Se alguém adormece, é porque 
estava acordado antes. Se alguém acorda, é porque estava a dormir. E 
se A se torna maior que B, então A era antes menor que B. Se A se 
torna melhor que B, A tem de ter sido pior que B. Assim, cada um 
destes opostos, maior e menor, melhor e pior, exactamente como 
adormecido e acordado , surgem a partir um do outro. Ora, a morte e a 
vida são opostos, de modo que isto tem de ser válido também para 
eles. Quem morre, é óbvio, é quem estava vivo; não devemos concluir 
daqui que a morte é, por sua vez, seguida de vida? Como a vida depois 
da morte não é visível, temos de concluir que as almas vivem noutro 
mundo, voltando talvez à terra algures no futuro. 
 O segundo argumento pretende demonstrar a existência de uma 
alma incorpórea não depois, mas antes da sua vida no corpo. A 
demonstração procede em dois passos: primeiro, Sócrates tenta mos-
trar que o conhecimento é reminiscência; em segundo lugar, faz notar 
que a recordação implica a existência prévia. 
 O primeiro passo do argumento tem o seguinte conteúdo. Vemos 
constantemente coisas que são mais ou menos iguais em tamanho. 
Mas nunca vemos duas pedras ou blocos de madeira ou outras coisas 
materiais que sejam exactamente idênticas umas à outras. Logo, a 
nossa ideia de igualdade não pode ser derivada da experiênc ia. As 
coisas aproximadamente iguais que vemos apenas nos recordam a 
igualdade absoluta, do mesmo modo que um retrato nos pode recordar 
um amante ausente. 
 O segundo passo é o seguinte. Se nos recordamos de alguma coisa, 
temos de a ter conhecido antes. Assim, se nos recordamos da igualda-
de absoluta, temos de a ter encontrado previamente. Mas não o fize-
mos na vida presente, pelos nossos sentidos habituais (a vista e o 
tacto, por exemplo). Portanto, temos de o ter feito por meio do puro 
intelecto numa vida anterior ao nosso nascimento — a menos que 
imaginemos que o conhecimento da igualdade nos foi inculcado ao 
nascermos, o que é improvável. Se este argumento funciona para a 
ideia de igualdade absoluta, funciona igualmente bem para outras 
semelhantes, tais como a de bem absoluto e a de beleza absoluta. 
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 Sócrates admite que este segundo argumento, apesar de conseguir 
provar que a alma existe antes do nascimento, não é capaz de mostrar 
a sua sobrevivência depois da morte, a menos que seja reforçado pelo 
primeiro argumento. Assim, oferece um terceiro argumento, baseado 
nos conceitos de dissolubilidade e indissolubilidade.  
 Se algo pode dissolver-se e desintegrar-se, como acontece ao corpo 
quando morremos, então tem de ser algo compósito e mutável. Mas os 
objectos aos quais a alma dá atenção, como a igualdade e a beleza 
absolutas, são imutáveis, ao contrário das coisas belas que vemos com 
os olhos do corpo, as quais degeneram e se desvanecem. O mundo 
visível está em constante mutação; apenas o que é invisível se mantém 
inalterado. A alma invisível só é afectada pela mudança quando é 
arrastada, pelos sentidos corpóreos, para o mundo do devir. 
 Nesse mundo, a alma tropeça como um ébrio; mas, quando volta a 
si, passa para o mundo da pureza, da eternidade e da imortalidade. É 
nesse mundo que se sente à vontade. É «ao que é divino, imortal e 
inteligível, ao que possui uma só forma e é indissolúvel e se mantém 
constante e igual a si mesmo, que a alma mais se identifica; […] pelo 
contrário, é ao que é humano, mortal e não inteligível, ao que possui 
múltiplas formas e está sujeito à dissolução, sem jamais se manter 
constante e igual a si mesmo, que mais se identifica o corpo». Logo, 
conclui Sócrates, o corpo está sujeito à dissolução, enquanto a alma é 
quase totalmente indissolúvel. Se até os corpos, quando são mumifica-
dos no Egipto, conseguem sobreviver muitos anos, é impossível que a 
alma se dissolva e desapareça no momento da morte. 
 A alma do verdadeiro filósofo partirá para um mundo paradisíaco 
invisível. Mas as almas impuras, que em vida estiveram presas ao 
corpo por arrebatamentos de prazer e de dor e ainda estão ligadas a 
preocupações corpóreas no momento da morte, não se tornarão total-
mente imateriais, assombrando os túmulos como fantasmas, até entra-
rem na prisão de um novo corpo, talvez o de um burro lascivo ou o de 
um lobo maldoso  — ou, no melhor dos casos, o de uma abelha sociável 
e trabalhadora. 
 Símias passa então a refutar a premissa do argumento de Sócrates 
oferecendo uma concepção diferente e subtil de alma. Pensemos, diz 
ele, numa lira feita de madeira e cordas. A lira pode estar afinada ou 
desafinada, consoante a tensão das cordas. Um corpo humano pode, 
em vida, ser comparado a uma lira afinada, e um corpo morto a uma 
lira desafinada. Suponhamos que alguém dizia que, apesar de as cor-
das e a madeira serem compostos materiais em bruto, estar afinado ou 
desafinado é algo invisível e incorpóreo. Não seria estultícia argumen-
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tar que esta afinação poderia sobrev iver à destruição da lira e ao 
arrancar das suas cordas? Claro que sim; e temos de concluir que, 
quando as cordas do corpo perdem o tom por causa de ferimentos ou 
doenças, a alma tem de perecer, tal como a afinação de uma lira parti-
da. 
 Também Cebes precisa de ser convencido de que a alma é imortal, 
mas a sua crítica é menos radical do que a de Símias. Cebes está prepa-
rado para conceder que a alma é mais poderosa do que o corpo e que 
ela não se esvai quando o corpo perece. No curso normal da vida, o 
corpo sofre um desgaste constante e necessita de ser constantemente 
restaurado pela alma. Mas não é possível que a própria alma acabe por 
morrer no corpo, tal como é possível que um tecelão , que fez e gastou 
muitos casacos na sua vida, possa morrer antes de o último deles se 
estragar? Mesmo sob a hipótese da transmigração, uma alma pode 
passar de corpo para corpo e todavia não ser imperecível, acabando 
também por encontrar a morte. Assim, conclui Símias, «quando um 
homem encara confiadamente a morte, essa confiança não tem em 
princípio razão de ser, a menos que consiga demonstrar que a alma é, 
a todos os títulos, imortal e imperecível». 
 Em resposta a Símias, Sócrates começa por se apoiar no argumento 
da reminiscência, que implica a pré-existência da alma. Isto é comple-
tamente ininteligível se ter uma alma não for senão ter o corpo afina-
do; uma lira tem de existir antes de ser afinada. E, mais importante do 
que isto, estar afinado admite graus: uma lira pode estar mais ou 
menos afinada. Mas as almas não admitem graus; nenhuma alma pode 
ser mais ou menos uma alma do que outra. Poderia dizer-se que uma 
alma virtuosa é uma alma em harmonia consigo mesma; mas nesse 
caso teria de ser a afinação de uma afinação. Além disso, é a tensão das 
cordas que faz com que a lira esteja afinada, mas no caso do ser huma-
no a relação é inversa: é a alma que mantém o corpo a funcionar. Sob 
este arsenal de argumentos, Símias admite a derrota. 
 Antes de responder a Cebes, Sócrates oferece uma longa narrativa 
da sua história intelectual até à sua aceitação da existência de ideias ou 
formas absolutas, como a beleza e o bem absolutos. Uma coisa só pode 
ser bela ao participar na beleza em si. O mesmo se aplica ao alto e ao 
baixo: um homem alto é alto em virtude da altura, e um homem baixo 
é baixo em virtude da baixeza. Isto é assim até no caso de uma pessoa 
como Símias que, por acaso, é mais alto do que Sócrates e mais baixo 
do que Fédon. 
 A relevância destas observações para a questão da imortalidade 
demora algum tempo a tornar-se evidente. Sócrates faz, a seguir, a 
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distinção entre aquilo a que os filósofos posteriores chamariam as 
propriedades necessárias e contingentes das coisas. Os seres humanos 
podem ou não ser altos, mas o número três não pode deixar de ser 
ímpar e a neve de ser fria — estas coisas têm estas propriedades neces-
sariamente e não apenas contingentemente. Ora, tal como o frio se 
pode transformar em calor, assim também a neve, que é necessaria-
mente fria, tem ou de se afastar ou de perecer à aproximação do calor; 
não pode permanecer onde está e tornar-se neve quente. Aqui, Sócra-
tes generaliza: não só os opostos não admitem os seus opostos, mas 
também nada que traga consigo um oposto admitirá o oposto daquilo 
que traz consigo. 
 Sócrates tira agora a sua conclusão. A alma traz consigo a vida, tal 
como a neve traz o frio. Mas a morte é o oposto da vida, de modo que é 
tão impossível a alma admitir a morte como a neve o calor. Mas aquilo 
que não admite a morte é imortal e, portanto, a alma é imortal. Há, 
porém, uma diferença entre a alma e a neve: quando o calor chega, a 
neve perece, pura e simplesmente. Mas uma vez que o imortal é tam-
bém imperecível, a alma, à aproximação da morte, não perece, reti-
rando-se antes para outro mundo. 
 Não é de todo em todo claro de que modo é isto uma resposta à tese 
de Cebes de que a alma poderia ser capaz de sobreviver a uma ou mais 
mortes sem ser sempiterna e imperecível. Mas, no diálogo, a conclusão 
de Sócrates segundo a qual a alma é imortal e imperecível e existirá 
noutro mundo é adoptada por aclamação, e a audiência passa então a 
escutar a narração que Sócrates faz de uma série de mitos acerca das 
viagens da alma pelo Hades. 
 Finda a narrativa, Críton pergunta a Sócrates se tem algum último 
desejo e como pretende ser enterrado. É-lhe dito que tenha presente a 
mensagem do diálogo: eles apenas enterrarão o corpo de Sócrates, não 
o próprio Sócrates, que acederá às alegrias dos bem-aventurados. 
Sócrates toma o seu último banho e despede-se das mulheres e das 
crianças da sua família. O carcereiro chega com a taça do veneno, 
cicuta, que era dado em Atenas aos prisioneiros condenados à morte 
como meio de execução. Depois de dizer uma piada ao carcereiro, 
Sócrates bebe a taça e prepara-se serenamente para a morte, ao mes-
mo tempo que os seus membros perdem gradualmente sensibilidade. 
As suas últimas palavras são enigmáticas: «Críton, devemos um galo a 
Asclépio… Paguem-lhe, não se esqueçam!» Asclépio era o deus da 
saúde. Talvez as suas palavras signifiquem que a vida do corpo é uma 
doença e que a morte é a sua cura. 
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 O Fédon é uma obra-prima; é uma das mais belas obras da prosa 
grega e mesmo em tradução arrebata e maravilha o leitor. Põem-se 
duas questões: o que nos diz o diálogo no que respeita a Sócrates? E 
que nos diz acerca da imortalidade da alma? 
 O ambiente narrativo proporcionado pela prisão e morte de Sócra-
tes é consensualmente aceite pelos especialistas como autêntico; e foi 
certamente a descrição que Platão  fez destas últimas horas que inspi-
rou a imaginação de escritores e artistas pelos séculos fora. Mas alguns 
dos discursos a favor da imortalidade da alma são formulados numa 
linguagem mais apropriada ao sistema filosófico do próprio Platão do 
que às técnicas de interrogação do Sócrates histórico. A confiança na 
sobrevivência da alma expressa no Fédon contrasta claramente com o 
agnosticismo atribuído a Sócrates na Apologia do mesmo Platão. 
 É improvável que os argumentos a favor da imortalidade, abstrain-
do dos padrões mitológicos da antiguidade a que estão intimamente 
ligados, convençam o leitor moderno. Mas mesmo na antiguidade 
facilmente se poderiam apresentar contra-exemplos. Será verdade que 
os opostos surgem sempre dos seus opostos? Não mostrou Parménides 
que o Ser não podia surgir do Não-Ser? E, mesmo quando os opostos 
surgem dos seus opostos, será que o ciclo tem de continuar infinita-
mente? Mesmo que o sono tenha de se seguir à vigília, não é possível 
que uma última vigília seja seguida por um sono eterno? E, por muito 
que seja verdade que a alma não tolera a morte, por que razão tem ela 
de se retirar para outro lugar quando o corpo morre, em vez de perecer 
como a neve derretida? 
 Os assuntos mais interessantes do diálogo são o argumento da 
reminiscência e a crítica à ideia de que a alma é a afinação do corpo. 
Ambos estes temas têm atrás de si uma longa história. Mas a discussão 
do primeiro beneficiará da análise prévia do seu lugar no sistema 
platónico da maturidade, e a avaliação do segundo beneficiará da 
análise das teses de Aristóteles, sucessor de Platão , acerca da alma. 
 Ao longo dos séculos, o nome «Sócrates» ocorre em muitas páginas 
de obras de filósofos. Na maior parte dos casos, porém, não é em refe-
rência ao ateniense que bebeu a cicuta. Vulgarizou-se antes como um 
nome fantoche na formalização de argumentos, como no silogismo  
 

  Todos os homens são mortais.  
      Sócrates é um homem. 
 Logo,  Sócrates é mortal. 
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 Na Idade Média, sobretudo, o nome era usado diariamente por 
autores que sabiam muito pouco da história contada na Apologia, no 
Críton e no Fédon. Foi assim, e de outras maneiras mais solenes, que a 
mortalidade e a morte de Sócrates encontraram eco na bibliografia 
filosófica do Ocidente. 



 

3 
A filosofia de Platão 

VIDA E OBRA 

LATÃO NASCEU NO SEIO de uma família abastada, na época em 
que o Império Ateniense se aproximava do seu fim. Quando as 

guerras do Peloponeso terminaram, em 405, Platão tinha pouco mais 
de 20 anos, mal tendo idade para ter combatido nela, como os seus 
irmãos certamente fizeram. Os seus tios Crítias e Cármides foram dois 
dos Trinta Tiranos. A execução de Sócrates, em 399, sob uma demo-
cracia restaurada, provocou em Platão uma desconfiança pelos dema-
gogos que o acompanhou até ao fim da vida, tal como a aversão a 
prosseguir uma carreira política em Atenas. 
 Quando tinha 40 anos, Platão foi para a Sicília e associou-se a 
Díon, cunhado do rei Dionísio I. De volta a Atenas, fundou uma escola, 
a Academia, num pequeno bosque privado ao lado de sua casa. Foi 
constituída segundo o modelo das comunidades pitagóricas de Itália, 
um grupo de pensadores com interesses afins, designadamente em 
matemática, metafísica, moral e misticismo. Aos 60 anos, foi convida-
do a voltar à Sicília como conselheiro do sobrinho de Díon, que tinha 
agora ascendido ao trono como Dionísio II. A sua carreira como conse-
lheiro real não foi bem sucedida nem do ponto de vista político nem do 
filosófico, e em 360 voltou para a terra natal. Morreu serenamente 
numa festa de casamento em Atenas (nunca tendo ele próprio casado), 
aos 81 anos (em 347).  
 Além destes escassos factos, romanceados por autores da antigui-
dade tardia, pouco sabemos da vida de Platão. Contudo, ao contrário 
de Sócrates, Platão deixou muitas obras de filosofia, a totalidade das 

P 
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quais sobrev iveu até aos nossos dias. Mas essas obras são em forma de 
diálogo, e Platão nunca aparece nelas como interlocutor. É, portanto, 
difícil ter a certeza de quais das várias e muitas vezes contraditórias 
posições filosóficas defendidas pelas personagens dos diálogos eram 
posições com que o próprio Platão estava comprometido. Quando 
procuramos descobrir o seu próprio ponto de vista filosófico, não 
somos capazes de chegar a grandes certezas; mas os comentadores 
chegaram a um consenso provisório acerca das linhas gerais nas quais 
se desenvolveu o seu pensamento. 
 Os diálogos de Platão dividem-se em três categorias. Os do primei-
ro grupo, consensualmente aceites como tendo sido os primeiros a ser 
escritos, são chamados os diálogos «socrátic os», porque em cada um 
deles Sócrates aparece no seu papel histórico de interrogador e des-
truidor de espúrias pretensões de conhecimento. O Eutífron ilustra o 
padrão comum à maior parte destes diálogos: uma pessoa, normal-
mente a referida no título, professa ser sabida numa arte, virtude ou 
excelência específicas, e o interrogatório de Sócrates desmascara o 
pretenso conhecimento como mero preconceito. É deste modo que a 
coragem é tratada no Laques, a temperança no Cármides, a amizade 
no Lísis, a beleza no Hípias Maior e a recitação poética no Íon, tal 
como a piedade fora no Eutífron. O Hípias Menor, outro diálogo deste 
período, trata o tema socrático das intencionais e não intencionais 
acções condenáveis. 
 No grupo intermédio de diálogos, os da maturidade, Sócrates é de 
novo a figura principal; mas já não é um causídico perseguindo pre-
conceitos disfarçados de conhecimento. Aparece agora como um mes-
tre por direito próprio, expondo ideias filosóficas sofisticadas. Os 
diálogos são mais longos, e o seu conteúdo de mais difícil compreen-
são. Encontrámos já um diálogo deste grupo, o Fédon. Outros diálogos 
são o Górgias, o Protágoras, o Ménon, o Simpósio , o Fedro  e, o mais 
conhecido, A  República. Comum à maior parte destes é a atenção 
dedicada à teoria das Ideias, que explicamos sucintamente a seguir.  
 No último grupo de diálogos, o papel de Sócrates perde importân-
cia; algumas vezes é apenas uma figura menor e, noutros casos, nem 
sequer aparece. A ponte entre os diálogos do período intermédio e os 
do período tardio é feita pelo Teeteto , que busca uma definição de 
conhecimento: Sócrates é aí ainda visto no seu habitual papel de par-
teira do pensamento. No Parménides, Sócrates aparece como um 
jovem receoso do idoso Parménides enquanto são apresentados densos 
e complicados argumentos contra a teoria das Ideias. No Filebo, cujo 
tópico é o prazer, Sócrates assume de novo o papel principal; no Sofis-
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ta, acerca do Ser e do Não -Ser, e no Político , acerca da melhor forma 
de governo, está presente, mas não toma parte activa na discussão. No 
último e mais longo dos diálogos deste grupo, As Leis (que delineia 
uma constituição minuciosa para um Estado imaginário), Sócrates 
nem sequer aparece. 
 Os estudiosos não concordam acerca de como interpretar a visão 
fria e crítica adoptada por estes diálogos tardios no que respeita à 
teoria das Ideias. Será que se pretende que os argumentos contra ela 
sejam convincentes? Terá Platão abandonado a teoria quando chegou 
a meio da sua vida? Ou pensaria ele que os argumentos eram mera 
sofística e deixou pura e simplesmente ao leitor o exercício de encon-
trar um modo de os refutar? A incerteza é aqui agravada pela existên-
cia de outro diálogo, o Timeu, que apresenta a cosmologia de Platão e 
que, até ao renascimento, foi o mais conhecido dos seus diálogos. No 
Timeu, a teoria das Ideias aparece sem ser questionada e em toda a 
sua glória original; o que está em questão é se o diálogo pertence ao 
período intermédio ou ao período tardio de Platão. O desenvolvimento 
filosófico de Platão é mais fácil de compreender se arrumarmos o 
Timeu juntamente com diálogos como A República; mas, se compa-
rarmos os diálogos com base no estilo, parece assemelhar-se mais aos 
do grupo em que se inclui o Sofista. A questão da sua datação não está 
resolvida e continuará, sem dúvida, a ser debatida pelos estudiosos. 
 Mas olhemos mais de perto a teoria das Ideias, que é a espinha 
dorsal dos diálogos do período intermédio e que fornece a matéria de 
discussão dos diálogos tardios. Já a encontrámos brevemente, quando 
Platão falou da beleza absoluta e do bem absoluto no Fédon. Mas 
tentei, até agora, expor os argumentos desse diálogo sem desenvolver 
a natureza das Ideias. É altura de preencher essa lacuna. 

A TEORIA DAS IDEIAS 

 A teoria de Platão surge da seguinte maneira. A Sócrates, Símias e 
Cebes, chamamos «homens»; serem homens é algo que têm em 
comum. Ora, quando dizemos «Símias é um homem», será que a pala-
vra «homem» se refere a algo do mesmo modo que a palavra «Símias» 
se refere ao indivíduo Símias? Se sim, a quê? À mesma coisa a que se 
refere o termo «ser humano» na frase «Cebes é um ser humano»? A 
resposta de Platão é afirmativa: em cada caso em que essas expressões 
ocorrem, referem-se à mesma coisa,  designadamente àquilo que faz 
com que Símias, Cebes e Sócrates sejam homens. A isso dá Platão 
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várias designações, expressões gregas correspondendo, por exemplo, a 
«o próprio homem» ou a «aquilo mesmo que é homem». Visto que, ao 
chamar homem a Sócrates, Platão não queria dizer que ele era do sexo 
masculino, mas que era um ser humano, a essa tal coisa comum refe-
rida por «homem» pode chamar-se — por analogia com a prática de 
Platão noutros casos — «humanidade». Mas a sua designação mais 
conhecida é «a Ideia (ou Forma) de Homem». 
 Generalizando, para qualquer caso em que A, B e C sejam P, Platão 
tem tendência para dizer que eles estão relacionados com a Ideia única 
de P. Platão formula, umas vezes, o princípio universalmente; outras 
vezes, em casos particulares, hesita em aplicá-lo. Em várias ocasiões, 
faz listas de Ideias de muitos tipos diferentes, como a Ideia do Bem, a 
Ideia do Mal, a Ideia do Círculo, a Ideia do Ser e a Ideia do Mesmo. 
Enquanto defendeu a teoria, Platão parece ter continuado a acreditar 
nas Ideias do Bem, do Belo e do Ser. Mas também parece ter duvidado 
da existência de uma Ideia da Lama. 
 Se procurarmos nos textos platónicos, encontraremos várias teses 
acerca das Ideias e das suas relações com as coisas prosaicas do mun-
do: 
 

1)  Sempre que várias coisas sejam P, é porque participam na Ideia úni-
ca de P ou porque a imitam. 

2)  Nenhuma Ideia participa em si mesma nem se imita a si mesma.  
3)  a) A Ideia de P é P. 
 b) A Ideia de P nada é senão P. 
4)  Nada além da Ideia de P é real, verdadeira e cabalmente P. 
5)  As Ideias não existem no espaço e no tempo, não têm partes e não 

mudam; não são percepcionáveis pelos sentidos.  
 
 As teses 1, 2 e 3 constituem uma tríade inconsistente. O problema a 
que conduzem foi primeiro exposto pelo próprio Platão no Parméni-
des. Suponhamos que temos vários indivíduos, cada um dos quais é P. 
Então, por 1, há a Ideia de P. Esta, por 3, é, ela própria, P. Mas agora a 
Ideia de P e os indivíduos P originais formam uma nova colecção de 
indivíduos. De novo por 1, isto tem de ser porque todos participam da 
Ideia de P. Mas, por 2, esta não pode ser a Ideia que começou por ser 
postulada. Assim, tem de haver outra Ideia de P; mas, por 3, esta será, 
por sua vez, P; e assim sucessivamente até ao infinito. Portanto, ao 
contrário do que diz 1, não haverá uma só Ideia, mas um número infi-
nito delas. 
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 O problema pode ser ilustrado por «Homem» no padrão argumen-
tativo acima. Se houver vários homens, então, por 1, há uma Ideia de 
Homem. Mas esta, por 3, é ela própria homem. A Ideia de Homem, 
mais os homens originais, constituem portanto uma nova colecção de 
homens. Portanto, por 1, tem de haver uma Ideia de Homem que cor-
responda a esta nova colecção. Mas, por 2, esta não pode ser a Ideia 
que já encontrámos; de modo que tem de ser outra Ideia. E assim até 
ao infinito; não podemos parar logo na primeira ou na segunda Ideia 
de Homem. Aristóteles veio a chamar a esta refutação da teoria das 
Ideias «o argumento do Terceiro Homem». O problema nunca foi 
resolv ido por Platão; e, como já foi dito, os estudiosos discutem entre 
si se ele ignorou a objecção ou se abandonou toda ou parte da teoria 
das Ideias em resultado dela.  
 O problema para o qual a solução de Platão é inadequada é por 
vezes denominado «o problema dos universais». Nas discussões 
modernas deste problema, são detectáveis quatro noções que têm 
alguma semelhança com as Ideias de Platão: 
 

A) Universais concretos. Numa frase como «A água é fluida», a 
palavra «água» é tratada por alguns filósofos como o nome de 
um só objecto disseminado, a parte aquosa do mundo, composto 
por poças, rios, lagos e assim por diante. Um universal concreto 
destes teria alguma semelhança com as Ideias de Platão. Expli-
caria a preferência de Platão em referir-se às suas Ideias por 
meio de modos de falar concretos (por exemplo, «o belo») em 
vez de abstractos («a beleza»). Conferiria um significado claro à 
sua teoria de que os particulares participam nas Ideias: a água 
específica desta garrafa é, de um modo bastante literal, uma par-
te de toda-a-água-do-mundo. Assim, mostra-se facilmente que 
as teses 2, 3a e 4 são verdadeiras. Contudo, um universal con-
creto difere bastante de uma Ideia platónica no que diz respeito 
a 3b e a 5 — a água que há no universo pode ser localizada e 
pode mudar em quantidade e no modo como está distribuída; 
podemos vê-la e tocá-la; e tem muitas outras propriedades além 
de ser água. 

B) Paradigmas. Sugeriu-se mais de uma vez que as Ideias platóni-
cas  poderiam ser consideradas paradigmas ou padrões: pode 
pensar-se que a relação entre os indivíduos e as Ideias é seme-
lhante à que existe entre os objectos com um metro de compri-
mento e o metro padrão de Paris de acordo com o qual a escala 
metro  foi definida. Isto realça bem o elemento de imitação e 
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semelhança da teoria de Platão: ter um metro de comprimento 
é, justamente, parecer-se em comprimento com o metro padrão; 
e se duas coisas têm um metro de comprimento, isso acontece 
em virtude desta semelhança comum em relação ao paradigma. 
Como um universal concreto, um objecto paradigmático condiz 
com aqueles aspectos das Ideias platónicas que as fazem parecer 
entidades substanciais; como um universal concreto, não tem as 
propriedades pelas quais as Ideias transcendem o mundo sensí-
vel. O metro padrão não está no céu, mas em Paris, e é observ á-
vel não pela visão intelectual, mas por meio dos olhos que temos 
na cara. 

C) Atributos e propriedades. Os lógicos falam por vezes de atribu-
tos, como a humanidade e a propriedade de ser divisível por 
sete. Estas entidades abstractas partilham os aspectos mais 
transcendentais das Ideias de Platão; a humanidade não cresce 
nem se move como os seres humanos, e em nenhuma parte do 
mundo se poderia ver ou tocar na divisibilidade por sete. Pode-
ríamos dizer que todos os homens são humanos em virtude de 
partilharem uma humanidade comum. Poderíamos afirmar que 
esta humanidade é o atributo ao qual o predicado «… é um 
homem» se refere nas frases «O Pedro é um homem» e «O João 
é um homem». Mas, se concebermos deste modo as Ideias 
como atributos, é muito difícil ver como poderia Platão alguma 
vez ter pensado que a humanidade em si mesma, e só ela, é 
realmente um ser humano. Não é óbvio que a humanidade é 
uma abstracção  e que apenas um indivíduo concreto pode ser 
um ser humano? 

D) Classes. Os atributos funcionam como princípios de acordo com 
os quais os objectos podem ser coligidos em classes: os objectos 
que possuem o atributo da humanidade, por exemplo, podem 
ser agrupados na classe dos seres humanos. Em alguns aspectos, 
as classes parecem estar mais próximas das Ideias platónicas do 
que os atributos: a participação numa Ideia pode ser entendida 
sem grande esforço como a pertença a uma classe. As classes, tal 
como os atributos e ao contrário dos paradigmas e dos univer-
sais concretos, parecem-se com as Ideias nas suas propriedades 
abstractas. Há, todavia, uma diferença importante entre atribu-
tos e classes. Duas classes com os mesmos membros (com a 
mesma extensão, como os filósofos por vezes dizem) são idênti-
cas entre si, ao passo que o atributo A pode não ser idêntico ao 
atributo B, mesmo que todos e só aqueles que possuem A tam-
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bém possuam B. Ser um ser humano, por exemplo, não é o 
mesmo atributo que ser um bípede sem penas, embora a classe 
dos bípedes sem penas possa muito bem ser a mesma que a clas-
se dos seres humanos. Os filósofos exprimem esta diferença 
dizendo que as classes são extensionais, ao passo que os atribu-
tos não; não é claro se as Ideias de Platão são extensionais como 
as classes, ou não extensionais como os atributos. A dificuldade 
de identificar as Ideias com classes advém das teses 2 e 3. A 
classe dos homens não é um homem, e não podemos, em geral, 
dizer que a classe dos F é F; algumas classes são membros de si 
próprias, e algumas não. Nesta área, há problemas que apenas 
se tornaram completamente visíveis mais de dois milénios de-
pois. 

 
 Conceitos como os de atributo  ou classe são descendentes mais ou 
menos sofisticados da noção platónica; nenhum deles, porém, faz 
justiça às muitas facetas das Ideias. Se quisermos ver como as teses 1 a 
5 pareceram plausíveis a Platão, é preferível partir não de qualquer 
conceito técnico moderno, mas de uma noção mais informal. Conside-
re-se um dos pontos cardeais — Norte, Sul, Leste ou Oeste. Tome-se a 
noção de Leste, por exemplo, não como se poderia tentar explicá-la em 
termos de uma noção abstracta — por exemplo, a qualidade de ficar 
situado a leste — mas por meio de uma reflexão ingénua sobre as 
várias expressões que, em Portugal, usamos para nos referirmos ao 
Leste. Há muitos lugares que estão a leste de nós, como por exemplo 
Belgrado, Varsóvia e Hong Kong. Qualquer lugar que, deste modo, 
esteja a leste, está no Leste, e é de facto parte do Leste (participação); 
ou, se preferirmos, está mais ou menos na mesma direcção que o Leste 
(imitação). É em virtude de estar no Leste, ou em virtude de estar na 
mesma direcção que o correspondente ponteiro da bússola, que aquilo 
que está a leste de nós está a leste (tese 1). Ora o Leste não pode ser 
identificado com nenhum dos lugares que estão a leste de nós; é relati-
vo ao sítio onde se está, sendo um erro pensar que «o Leste» significa 
um lugar como a Índia, uma vez que, de outro ponto de vista (por 
exemplo, o de Pequim) a Índia é parte do Oeste (tese 2). O próprio 
Leste está, é claro, a leste de nós — para se andar em direcção ao Leste 
tem de se andar para leste  — e o Leste não é nada para além de leste; 
podemos dizer «O Leste é vermelho», mas estaremos então a querer 
dizer que a parte oriental do céu é vermelha (tese 3). Nada senão o 
Leste é irrestritamente leste: o Sol está algumas vezes a leste e outras a 
oeste, a Índia é a leste do Irão, mas a oeste do Vietname; todavia, em 
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todas as alturas e em todos os lugares, o Leste está a leste (tese 4). 
Além disso, o Leste não pode ser identificado com qualquer ponto no 
espaço, nem tem história, nem podemos vê-lo, tocá-lo, nem dividi-lo 
(tese 5). 
 Não estou, evidentemente, a sugerir que os pontos cardeais propor-
cionem uma interpretação das Ideias platónicas que tornem as teses 1 a 5 
verdadeiras. Nenhuma interpretação poderia fazê-lo, visto que as teses 
não são compatíveis entre si. Estou apenas a dizer que esta interpretação 
fará as teses parecerem plausíveis de um modo que as interpretações até 
agora consideradas não fazem. Universais concretos, paradigmas, atrib u-
tos e classes — cada um deles põe problemas próprios, como filósofos 
muito posteriores a Platão descobriram; e, apesar de não podermos 
voltar às soluções de Platão, muitos dos problemas que ele levantou 
nesta área estão ainda por solucionar. 

A REPÚBLICA  DE PLATÃO 

 Platão tomou como ponto de partida a teoria das Ideias não apenas 
nas áreas da lógica e da metafísica, mas também na teoria do conhe-
cimento e nos fundamentos da moral. Para vermos os muitos usos 
diferentes que Platão lhe deu nos seus anos da maturidade, o melhor 
que temos a fazer é analisar em pormenor o seu mais longo e famoso 
diálogo, A República. 
 O objectivo oficial do diálogo é procurar uma definição de justiça, e 
a tese proposta é a de que a justiça é a saúde da alma. Mas essa respos-
ta leva muito tempo a ser alcançada e, quando o é, é interpretada de 
muitas maneiras diferentes.  
 O primeiro livro do diálogo oferece várias definições candidatas que 
são, uma após outra, refutadas por Sócrates à maneira dos diálogos do 
primeiro período. De facto, este livro pode bem ter existido a certa 
altura como um diálogo independente. Mas ele ilustra também a estru-
tura central de toda a República, determinada que é por um método a 
que Platão atribui grande importância e a que deu o nome de «dialéc-
tica». 
 Um dialéctico opera do seguinte modo. Parte de uma hipótese, uma 
suposição questionável, e procura mostrar que ela leva a uma contra-
dição; para usar o termo técnico grego, ele apresenta um elenchos. Se 
o elenchos for bem sucedido, chegando-se a uma contradição, a hipó-
tese é então refutada; e o dialéctico testa a seguir as outras premissas 
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usadas para derivar a contradição, sujeitando-as por sua vez ao elen-
chos até encontrar uma que seja inquestionável. 
 Tudo isto pode ser ilustrado a partir do primeiro livro da Repúbli-
ca. O primeiro elenchos é muito breve. Céfalo, velho amigo de Sócra-
tes, aventa a hipótese de a justiça consistir em dizer a verdade e devol-
ver aquilo que se tomou por empréstimo. Pergunta Sócrates: é justo 
devolver uma arma a um amigo tresloucado? Céfalo concorda que não; 
e assim Sócrates conclui que «a justiça não pode ser definida como 
dizer a verdade e devolver aquilo que se tomou por empréstimo». 
Céfalo retira-se então do debate e parte para um sacrifício. 
 A seguir, temos de examinar as outras premissas usadas para refu-
tar Céfalo na tentativa de encontrar a definição de justiça. A razão pela 
qual é injusto devolver uma arma a um tresloucado é que não é justo 
prejudicar um amigo. Assim, Polemarco, filho de Céfalo e herdeiro do 
seu lugar na discussão, defende a seguir a hipótese de que a justiça é 
beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos. A refutação desta suges-
tão leva mais tempo; mas, por fim, Polemarco concorda que não é 
justo prejudicar quem quer que seja. A premissa crucial necessária a 
este elenchos é a de que a justiça é a excelência ou a virtude humanas. 
É absurdo, enfatiza Sócrates, pensar que um homem justo possa exer-
cer a sua excelência fazendo os outros menos excelentes. 
 Polemarco é derrotado no debate porque aceita sem protestar a 
premissa de que a justiça é a excelência humana; mas à espreita está o 
sofista Trasímaco, ansioso por contestar esta premissa. A justiça não é 
uma virtude ou excelência, diz ele, mas fraqueza e idiotice, porque 
ninguém tem interesse em possuí-la. Pelo contrário, a justiça é sim-
plesmente aquilo que é vantajoso para os que têm poder no Estado; a 
lei e a moral são apenas sistemas concebidos para a protecção dos seus 
interesses. Sócrates precisa de 20 páginas e de algumas complicadas 
estratégias de análise para derrotar Trasímaco; mas, por fim, quando 
termina o Livro I, todos concordam que o homem justo terá uma vida 
melhor do que o homem injusto e, portanto, que a justiça é do interes-
se de quem a possui. Trasímaco é levado a concordar através de várias 
concessões que faz a Sócrates. Por exemplo, concorda que os deuses 
são justos e que a virtude ou excelência humanas nos tornam felizes. 
Estas e outras premissas precisam de ser defendidas; todas elas são 
questionáveis, e a maior parte delas será questionada noutras partes 
da República, do Livro II em diante. 
 Duas pessoas que até agora ouviram o debate em silêncio são Gláu-
con e Adimanto, irmãos de Platão. Gláucon intervém para sugerir que 
a justiça, apesar de poder não ser um mal em si, como Trasímaco 
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sugeriu, não é algo que valha a pena só por si, mas algo que se escolhe 
como meio de evitar o mal. Para evitar sofrer a opressão dos outros, os 
seres humanos fracos firmam pactos uns com os outros segundo os 
quais não sofrerão nem cometerão injustiças. As pessoas prefeririam 
agir injustamente se pudessem fazê-lo impunemente — o tipo de 
impunidade que um homem teria, por exemplo, se pudesse tornar-se 
invisível de modo a que as suas más acções não fossem detectadas. 
Adimanto apoia o seu irmão, dizendo que, entre os homens, as recom-
pensas da justiça são as recompensas que resultam de parecer ser justo 
e não as recompensas que resultam de ser realmente justo; e, no que 
diz respeito aos deuses, os castigos que resultam da injustiça podem 
ser evitados por meio de orações e sacrifícios. Se Sócrates quiser mes-
mo derrotar Trasímaco, tem de mostrar que, independentemente da 
reputação e das sanções, a justiça é em si mesma tão preferível à injus-
tiça como a vista à cegueira e a saúde à doenç a. 
 Em resposta, Sócrates passa da análise da justiça no indivíduo para 
a análise da justiça na cidade. Aí, diz ele, a natureza da justiça estará 
escrita em letras maiores e será mais fácil de ler. O objectivo de viver 
na cidade é permitir à pessoas com diferentes capacidades prover às 
necessidades dos seus concidadãos. Idealmente, se as pessoas ficassem 
contentes com a satisfação das suas necessidades básicas, uma peque-
na comunidade seria suficiente. Mas os cidadãos exigem mais do que a 
mera subsistência, e isto torna necessária uma estrutura mais comple-
xa, que assegure, entre outras coisas, um exército profissional bem 
treinado. 
 Sócrates descreve uma cidade em que há três classes. Aqueles de 
entre os soldados que são mais aptos para governar são seleccionados 
para formar a classe superior, a dos guardiães; os restantes soldados 
são descritos como auxiliares; e o resto dos cidadãos pertence à classe 
dos agricultores e artesãos. O consentimento dos governados em rela-
ção à autoridade dos seus governantes será assegurado pela propaga-
ção de uma «nobre falsidade»: um mito segundo o qual os membros 
de cada classe têm diferentes metais nas suas almas — ouro, prata e 
bronze, respectivamente. A pertença a uma classe é, em geral, conferi-
da pelo nascimento, mas há lugar a um pequeno número de promoções 
e despromoções de classe. 
 Os governantes e os auxiliares deverão receber uma esmerada forma-
ção em literatura (baseada numa versão censurada dos poemas homéri-
cos), música (sendo permitidos apenas ritmos edificantes ou marciais) e 
actividade gímnica (praticada por ambos os sexos). As mulheres, tal 
como os homens, serão governantes e soldados, mas os membros destas 
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classes não poderão casar. As mulheres serão comuns aos homens da sua 
classe, e as relações amorosas devem ser públicas. A procriação será 
rigorosamente regulamentada, de modo a que a população se mantenha 
estável e saudável. As crianças deverão ser criadas em infantários sem ter 
contacto com os pais. Os guardiães e os auxiliares não poderão ser deten-
tores de propriedade privada, nem tocar em metais preciosos; viverão em 
comunidade como soldados num acampamento e receberão, de graça, 
provisões modestas mas adequadas. 
 Sócrates admite que a vida destes governantes possa não parecer 
muito atraente, mas a felicidade da cidade é mais importante do que a 
felicidade de uma classe. Se a própria cidade quiser ser feliz, terá de 
ser uma cidade virtuosa; e as virtudes da cidade dependem das virtu-
des das classes que a constituem. 
 Quatro virtudes sobressaem como fundamentais: a sabedoria, a 
coragem, a temperança e a justiça. A sabedoria da cidade é a sabedoria 
dos seus governantes; a coragem da cidade é a coragem dos seus sol-
dados; e a temperança da cidade consiste na submissão dos artesãos 
aos governantes. E a justiça? Radica no princípio da divisão do traba-
lho a partir do qual teve origem a cidade-estado: cada cidadão e cada 
classe fazendo aquilo que lhe é mais apropriado. A justiça é cumprir a 
sua função ou preocupar-se apenas com a sua vida; é a harmonia entre 
as classes. 
 O Estado imaginado por Sócrates é fortemente totalitário, despro-
vido de privacidade, dominado pela mentira e em flagrante contradi-
ção com os direitos humanos mais básicos. Se Platão pretendia que a 
sua descrição fosse tomada como um esboço de organização política 
para a vida real, então merece todo o opróbio a que tem sido votado 
quer pelos conservadores, quer pela esquerda. Mas é preciso lembrar 
que o objectivo explícito destas elucubrações sobre o sistema político 
ideal era lançar luz sobre a natureza da justiça na alma; e é isso que 
Sócrates passa a fazer a seguir. 
 Sócrates propõe a existência de três elementos na alma que corres-
pondem às três classes do Estado imaginado. «Será que nós com-
preendemos com uma parte, irritamo-nos com outra e com outra 
ainda desejamos os prazeres da alimentação, da procriação e assim por 
diante? Ou será que toda a alma intervém de cada vez e em todas estas 
formas de comportamento?» Para decidir a questão, faz apelo a fenó-
menos de conflito mental. Um homem pode ter sede e, apesar disso, 
não querer beber; aquilo que nos impele a praticar uma acção tem de 
ser diferente daquilo que nos impede de a praticar; portanto, tem de 
haver uma parte da alma que reflecte e outra que é o veículo da fome, 
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da sede e do desejo sexual. A estes dois elementos pode chamar-se 
«razão» e «apetite» ou «concupiscência». Ora, a ira não pode ser 
atribuída a nenhum destes elementos, pois a ira entra em conflito com 
a concupiscência (podemos ter repugnância pelos nossos próprios 
desejos perversos) e pode estar separada da razão (as crianças têm 
birras antes de chegarem à idade do discernimento). Assim, temos de 
postular um terceiro elemento na alma, a irascibilidade, além da razão 
e da concupiscência. 
 Esta divisão é baseada em duas premissas: o princípio da não con-
trariedade e a identificação das partes da alma por meio dos seus 
desejos. Se X e Y são relações contrárias, nada pode, irrestritamente, 
estar em X e em Y no que respeita à mesma coisa; e o desejo e a aver-
são são relações contrárias. Os desejos de concupiscência são suficien-
temente claros, e os da irascibilidade consistem em brigar e em casti-
gar; mas, de momento, nada nos é dito acerca dos desejos da razão. 
Sem dúvida que o homem em quem a razão luta com a sede é aquele a 
quem o médico ordenou que não bebesse; nesse caso, o oposto da 
concupiscência será o desejo racional da saúde. 
 A tese de Sócrates é a de que a justiça num indivíduo é a harmonia 
entre estas três partes da alma e que a injustiça é o desacordo entre 
elas. A justiça no Estado significava que cada uma das três ordens 
cumpria a sua função própria. «Cada um de nós será de igual modo 
uma pessoa justa, executando a sua tarefa, apenas se as várias partes 
da nossa natureza executarem as suas.» A razão deve governar, e a 
irascibilidade educada deve ser sua aliada. Ambas deverão governar a 
concupiscência insaciável e impedi-la de ultrapassar os limites. Como 
a justiça, as três outras virtudes cardeais relacionam-se com os ele-
mentos da alma: a coragem estará localizada na irascibilidade, a tem-
perança residirá na unanimidade dos três elementos, e a sabedoria 
estará «naquela pequena parte que governa». Parte essa que «possui o 
saber do que convém a cada um dos três elementos da alma e a todos 
em conjunto». 
 A justiça na alma é um pré-requisito mesmo para as actividades do 
homem interesseiro e ambicioso: a criação de riqueza e os assuntos de 
Estado. A injustiça é uma espécie de guerra civil entre os elementos 
quando usurpam as funções uns dos outros. «Produzir a justiça na 
alma, como a saúde no corpo, consiste em dispor, de acordo com a 
natureza, os elementos da alma para dominarem ou serem dominados 
uns pelos outros; a injustiça, como a doença, consiste em, contra a 
natureza, governar ou ser governado um pelo outro.» Visto que a vir-
tude é a saúde da alma, é absurdo perguntar se é mais proveitoso viver 
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de modo justo ou praticar injustiças. Toda a riqueza e  poder do mundo 
não fazem com que valha a pena viver a vida se a nossa constituição 
corpórea degenerar e nos atormentar; e pode a vida merecer ser vivida 
se o próprio princípio pelo qual vivemos estiver adulterado e corrom-
pido? 
 Atingimos agora o fim do 4.o dos 10 livros da República, e o proces-
so dialéctico avançou em vários estádios. Uma das hipóteses admitidas 
contra Trasímaco fora a de que a função da alma é deliberar, governar 
e cuidar da pessoa. Agora que a alma foi dividida em razão , concupis-
cência e irascibilidade, esta ideia é abandonada: estas funções perten-
cem não a toda a alma, mas apenas à razão. Uma outra hipótese é 
usada no estabelecimento da tricotomia: o princípio da não contrarie-
dade. Acontece que este não é um princípio em que se possa confiar no 
mundo quotidiano. Nesse mundo, aquilo que se está a mover está 
também, sob algum aspecto, imóvel; aquilo que é belo é também, de 
algum modo, feio. Apenas a ideia de Beleza nunca cresce nem definha, 
não sendo bela numa altura e feia noutra, nem bela em relação a uma 
coisa e feia em relação a outra. Todas as entidades terrenas, incluindo 
a alma tripartida, são afectadas pela ubiquidade da contrariedade. A 
teoria da alma tripartida é apenas uma aproximação à verdade, uma 
vez que não faz menção às Ideias. 
 Na República, as Ideias fazem a sua primeira aparição no Livro V, 
onde são usadas como base da distinção entre duas faculdades ou 
estados mentais: o conhecimento e a opinião. Os governantes de um 
Estado ideal têm de ser educados de tal modo que atinjam o verdadei-
ro conhecimento; e o conhecimento diz respeito às Ideias, as únicas 
que realmente são  (isto é, para qualquer P, apenas a Ideia de P é com-
pleta e irrestritamente P). A opinião, por outro lado, diz respeito aos 
objectos terrenos que, ao mesmo tempo, são e não são (isto é, para 
qualquer P, tudo o que no mundo é P, é também num ou noutro aspec-
to não-P). 
 

a  b c d 

Sombras Criaturas Números Ideias 
 

Opinião 
 

Conhecimento 
 
 No Livro V I, estas faculdades são por sua vez subdivididas, com a 
ajuda do diagrama acima; a opinião contém dois elementos: a) a ima-
ginação, cujos objectos são «sombras e reflexos», e b) a crença, cujos 
objectos são «as criaturas vivas que estão à nossa volta e as obras da 
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natureza ou das mãos dos homens.» O conhecimento tem também 
duas formas. O conhecimento por excelência é d) a compreensão filo-
sófica, cujo método é a dialéctica e cujo objecto é o reino das Ideias. 
Mas o conhecimento inclui também c) a investigação matemática, cujo 
método é hipotético e cujos objectos são entidades abstractas como 
números e figuras geométricas. Os objectos da matemática, tal como 
as Ideias, gozam de imutabilidade eterna: como todos os objectos de 
conhecimento, pertencem ao mundo do ser e não do devir. Mas têm 
em comum com os objectos terrenos o não serem únicos, mas múlti-
plos, pois os círculos dos geómetras, ao contrário do Círculo Ideal, 
podem intersectar-se uns com os outros, e os números dois do aritmé-
tico, ao contrário da Ideia única de Dois, podem adicionar-se um ao 
outro para produzir quatro. 
 Segundo Platão, a dialéctica filosófica é superior ao raciocínio 
matemático porque apreende cabalmente a relação entre hipótese e 
verdade. Os matemáticos tratam as hipóteses como axiomas, dos quais 
tiram conclusões e os quais não se sentem obrigados a justificar. O 
dialéctico, pelo contrário, embora também parta de hipóteses, não as 
trata como axiomas auto-evidentes; não procede de imediato à deriv a-
ção de conclusões, ascendendo primeiro das hipóteses a um princípio 
não hipotético. As hipóteses, como a palavra grega sugere, são coisas 
dispostas como um lance de escadas, pelas quais o dialéctico ascende a 
algo não hipotético. O caminho ascendente da dialéctica é descrito 
como um percurso que consiste em «desfazermo-nos dos pressupostos 
— tornando-os não hipotéticos — a caminho do princípio autêntico, a 
fim de tornar seguros os seus resultados». Vimos, na primeira parte da 
República, como as hipóteses são transformadas em não hipotéticas, 
quer pelo abandono, quer ao assentá-las em alicerces mais sólidos. 
Nos livros centrais da República, ficamos a saber que as hipóteses são 
fundadas na teoria das Ideias e que o princípio não hipotético a que o 
dialéctico ascende é a Ideia do Bem. 
 A alegoria da caverna lança luz sobre tudo isto. Platão usa-a como 
uma ilustração que complementa a descrição abstracta do seu diagra-
ma. É-nos pedido que imaginemos um grupo de prisioneiros acorren-
tados numa caverna, de costas para a saída e de frente para umas 
sombras de fantoches reflectidas pela luz de uma fogueira contra a 
parede interior da caverna. A formação nas artes liberais da aritméti-
ca, da geometria, da astronomia e da harmonia libertará os prisionei-
ros das suas correntes e levá-los-á, deixando para trás os fantoches e a 
fogueira do mundo das sombras e do devir, até ao Sol aberto do mun-
do do ser. Todo o percurso desta educação, a conversão a partir do 
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mundo das sombras, destina-se à melhor parte da alma — isto é, à 
razão; e as correntes das quais o pupilo terá de ser libertado de modo a 
iniciar a ascensão são os desejos e prazeres da concupiscência. Os 
prisioneiros tiveram já formação em ginástica e música, de acordo com 
o programa de estudos dos Livros II e III. Até para iniciar a viagem 
para fora da caverna é necessário ser são de corpo e espírito. 
 Os quatro segmentos do diagrama são os quatro estádios da edu-
cação do filósofo. Platão descreve os estádios que estão relacionados 
mais de perto com a matemática. Se uma criança lê uma história 
acerca de um matemático, isso é um exercício da imaginação . Se 
alguém usa a aritmética para contar os soldados de um exército, ou 
qualquer outro conjunto de objectos concretos, isso será aquilo a que 
Platão chama «crença matemática». O estudo da matemática próprio 
da maturidade conduzirá o pupilo completamente para fora do mun-
do da mudança e ensiná-lo-á a lidar com os números abstractos, que 
podem ser multiplicados mas não podem mudar. Por fim, a dialéctica, 
ao questionar as hipóteses da aritmética — investigando, diríamos 
nós, os fundamentos da matemática — dar-lhe-á uma verdadeira 
compreensão do que é um número, iniciando-o nas Ideias, que são os 
homens, as árvores e as estrelas da alegoria da caverna. 
 A República está mais preocupada com a educação moral do que 
com a educação matemática; mas verifica-se que ambas têm percursos 
paralelos. Na moral, a imaginação  consiste nas máximas dos poetas e 
dos tragediógrafos. Se o estudante tiver sido educado recorrendo à 
literatura censurada nas partes impróprias que Platão recomenda, terá 
visto a justiça triunfando no palco e terá aprendido que os deuses são 
imutáveis, bons e verdadeiros. Isto verá ele depois como uma repre-
sentação simbólica da Ideia eterna do Bem, fonte da verdade e do 
conhecimento. O primeiro estádio da educação moral torná-lo-á com-
petente na justiça humana que opera nos tribunais. Isto proporcionar-
lhe-á crenças verdadeiras acerca do bem e do mal; mas será tarefa da 
dialéctica ensinar-lhe a verdadeira natureza da justiça e revelar a sua 
participação na Ideia do Bem, no culminar do percurso dialéctico 
ascendente. Para Platão, cada Ideia depende hierarquicamente da 
Ideia do Bem: pois a Ideia de X é o X perfeito, e assim cada Ideia par-
ticipa na Ideia da Perfeição ou do Bem. Na alegoria da caverna, é a 
Ideia do Bem que corresponde ao Sol sumamente brilhante. 
 Um filósofo que tivesse contemplado essa Ideia seria, sem dúvida, 
capaz de substituir a definição hipotética de justiça como saúde da 
alma por uma definição melhor que mostrasse inabalavelmente o 
modo como esta partic ipa no Bem. Mas Sócrates não é capaz de reali-
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zar esta tarefa: os seus olhos estão ofuscados pelo Sol dialéctico e 
apenas consegue falar por meio de metáforas, não conseguindo sequer 
dar uma descrição provisória do próprio bem. Quando damos por nós, 
a dialéctica já começou, na República,  o seu percurso descendente. 
Regressamos aos tópicos dos livros anteriores — a história natural do 
Estado, as divisões da alma, a felicidade do justo, as deficiências da 
poesia — mas agora estudamo-las à luz da teoria das Ideias. O homem 
justo é mais feliz do que o injusto, não apenas porque a sua alma está 
em harmonia, mas também porque é mais delicioso preencher a alma 
com o entendimento do que satisfazer os desejos da concupiscência. A 
razão já não é a faculdade que cuida do indivíduo, é uma faculdade 
afim do mundo imutável e imortal da verdade. E os poetas ficam-lhe 
aquém não apenas porque — como Sócrates enfatizou quando censu-
rou as suas obras para a educação dos guardiães — divulgam histórias 
pouco edificantes e se vergam a gostos decadentes, mas também por-
que operam três níveis abaixo das Ideias. É que as coisas do mundo 
que os poetas e os pintores copiam são elas próprias apenas cópias das 
Ideias: uma pintura de uma cama é a cópia de uma cópia da Cama 
Ideal. 
 A descrição da educação do filósofo nos livros centrais da Repúbli-
ca tem por objectivo estabelecer as características do governante ideal, 
o filósofo-rei. O melhor regime, defende Sócrates, é o que se regular 
pela sabedoria adquirida dessa maneira — pode ser a monarquia ou a 
aristocracia, pois não importa se a sabedoria é incarnada por um ou 
por mais governantes. Mas há quatro tipos de regimes inferiores: a 
timocracia, a oligarquia, a democracia e o despotismo. E a cada um 
destes tipos de regime degradado corresponde um tipo de carácter da 
alma. 
 Se há três partes na alma, por que razão há quatro virtudes cardeais 
e cinco tipos de regimes políticos? É mais fácil de responder à segunda 
parte da pergunta do que à primeira. Há cinco regimes e quatro virtu-
des porque cada regime se transforma no seguinte pela degradação de 
uma das virtudes; e há quatro passos a percorrer entre o primeiro 
regime e o quinto. É quando os governantes deixam de ser homens de 
sabedoria que a aristocracia dá lugar à timocracia. Os governantes 
oligárquicos, por sua vez, diferem dos timocratas porque são destituí-
dos de coragem e de virtudes militares. A democracia surge quando até 
a temperança de baixa extracção dos oligarcas é abandonada. Para 
Platão, qualquer passo que se afaste da aristocracia é um passo que se 
afasta da justiça; mas é o passo da democracia para o despotismo que 
assinala a consagração da encarnação da injustiça. Assim, o Estado 
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aristocrático caracteriza-se pela presença de todas as virtudes, o timo-
crático pela ausência da sabedoria, o oligárquico pela decadência da 
coragem, o democrático pelo desprezo da temperança, e o despótico 
pela subversão da justiça. 
 Mas qual é a relação entre estes vícios e regimes políticos e as par-
tes da alma? O esquema de relações foi engenhosamente concebido. 
No regime ideal, os governantes do Estado são governados pela razão, 
no Estado timocrático são governados pela irascibilidade e no oligár-
quico a concupiscência está entronizada na alma dos governantes. Mas 
agora, na terceira parte da alma tripartida, surge uma nova tripartição. 
Os desejos corporais que constituem a concupiscência dividem-se em 
desejos necessários, desnecessários e desbragados. O desejo de pão e 
carne é necessário; o desejo de coisas luxuosas é desnecessário. Os 
desbragados são aqueles desejos desnecessários que são tão ímpios, 
perversos e desavergonhados que normalmente só são expressos em 
sonhos. A diferença entre os regimes oligárquico, democrático e des-
pótico resulta dos diferentes tipos de desejo que dominam os gover-
nantes de cada Estado. Os poucos governantes do Estado oligárquico 
são, eles próprios, governados por uns quantos desejos necessários; 
cada um dos muitos que dominam uma democracia é dominado por 
uma profusão de desejos desnecessários; o único senhor do Estado 
despótico tem ele próprio por senhor uma paixão desbragada. 
 Sócrates faz ainda uso da teoria da alma tripartida para demonstrar 
a superioridade da felicidade do homem justo. Os homens podem ser 
classificados como interesseiros, ambiciosos ou filósofos, consoante o 
elemento dominante da sua alma seja a concupiscência, a irascibilida-
de ou a razão . Os homens pertencentes a cada uma destas categorias 
dirão que a sua vida é a melhor: o homem interesseiro valorizará a 
vida dos negócios, o homem ambicioso valorizará uma carreira políti-
ca, e o filósofo valorizará o conhecimento e uma vida de estudo. É a 
vida do filósofo que é a preferível: este leva a melhor sobre os outros 
em experiência, intuição e raciocínio. Além disso, os objectos aos quais 
o filósofo dedica a sua vida são de tal modo mais reais do que aqueles 
que interessam aos outros que os prazeres destes últimos parecem, 
comparativamente, ilusórios. Obedecer à razão é não apenas a opção 
mais virtuosa para os outros elementos da alma, é também a que pro-
porciona mais prazer. 
 No Livro V, Platão descreve de novo a anatomia da alma, fazendo 
um contraste entre dois elementos da faculdade racional da alma 
tripartida. Há um elemento na alma que se confunde ao tomar por 
curvo um pau rectilíneo imerso em água e outro elemento que mede, 
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conta e pesa. Platão usa esta distinção para lançar um ataque ao teatro 
e à literatura. Nas acções representadas no teatro, há em cada homem 
um conflito interno análogo ao conflito entre as opiniões contrárias 
induzidas pelas impressões visuais. Na tragédia, este conflito verifica-
se entre uma parte da alma afecta à lamentação e outra parte, melhor, 
que quer conformar-se  às leis que dizem que temos de suportar o 
infortúnio recatadamente. Na comédia, este elemento nobre tem de 
lutar com outro elemento, que tem um impulso natural para a bazófia. 
 A concepção platónica de justiça como saúde da alma faz a sua aparição 
final numa nova demonstração de imortalidade, com a qual A República 
termina. Cada coisa é destruída pela doença que lhe é própria: os olhos 
pela oftalmia, o ferro pela ferrugem. Ora, o vício é a doença própria da 
alma; mas não destrói a alma do mesmo modo que a doença destrói o 
corpo. Mas se a alma não sucumbe à doença que lhe é própria, dificilmente 
sucumbirá às doenças próprias das outras coisas — e certamente que não 
às doenças do corpo — de modo que tem de ser imortal. 
 O princípio segundo o qual a justiça é a saúde da alma é agora, 
finalmente, separado da teoria da alma tripartida sobre a qual assen-
tava. Uma entidade composta e em equilíbrio instáv el, como a alma 
tripartida, dificilmente poderia ser eterna, diz Sócrates. A alma, na sua 
verdadeira natureza, é algo que merece muito mais estima, na qual a 
justiça se poderá descobrir com muito mais facilidade. Na sua forma 
tripartida, a alma é mais como um monstro do que na sua verdadeira 
natureza; é como uma estátua de um deus marinho coberta de lapas. 
Se conseguíssemos fixar o nosso olhar no amor da alma pela sabedoria 
e na sua paixão pelo divino e eterno, perceberíamos quão diferente 
seria, uma vez liberta da busca da felicidade terrena. 
 Ao definir a justiça como a saúde da alma, Platão conseguiu três 
coisas. Primeiro, proporcionou a si próprio uma resposta fácil à per-
gunta «Porquê ser justo?» Toda a gente quer ser saudável; logo , se a 
justiça é saudável, todas as pessoas têm realmente de querer ser justas. 
Se algumas pessoas não querem ser justas, isso só pode ser porque não 
compreendem a natureza da justiça e da injustiça e porque ignoram a 
sua própria condição. Assim, a doutrina de que a justiça é a saúde da 
alma conjuga-se bem com as teses socráticas segundo as quais nin-
guém pratica o mal voluntariamente, sendo o vício fundamentalmente 
ignorância. Em segundo lugar, se a injustiça é uma doença, então deve 
ser possível erradicá-la por meio da aplicação da ciência médica. 
Assim, Platão pode oferecer o programa de formação e o sistema de 
ensino da República como a melhor prevenção contra a epidemia do 
vício. Em terceiro lugar, se cada homem vicioso é de facto um homem 
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doente, então o filósofo virtuoso pode de facto reivindicar ter sobre ele 
o tipo de controlo que um médico tem sobre os seus doentes. Encarar a 
justiça como a doença da alma é identificar o vício com a loucura; e 
Platão defende, logo no princípio da República, que os loucos não têm 
direitos — não têm direitos de propriedade, nem têm o direito de que 
se lhes diga a verdade. Mas claro que, segundo os princípios de Platão, 
todos os que ficam aquém do padrão de vida do filósofo-rei são mais 
ou menos loucos; e, assim, permite-se que, no Estado totalitário, os 
guardiães usem «a droga da mentira» nos seus súbditos. A tese de que 
os loucos precisam de ser dominados é fatal quando combinada com o 
ponto de vista de que o mundo inteiro é louco, excepto eu e talvez 
também o meu interlocutor. 
 Que a justiça seja a saúde da alma é o tema comum a toda a Repú-
blica, mas, como vimos, Platão aborda no diálogo a filosofia da mente, 
a filosofia moral, a filosofia política, a filosofia da educação, a estética, 
a teoria do conhecimento e a metafísica. Em todas estas áreas a teoria 
das Ideias tem uma intervenção decisiva. Resta-nos ter em atenção 
algumas das obras tardias de Platão nas quais a sua filosofia já não se 
alicerça nessa teoria.  

O TEETETO E O SOFISTA 

 O Teeteto  começa ao estilo de um diálogo do primeiro período. A 
questão proposta é «O que é o conhecimento?», e Sócrates oferece-se 
para fazer de parteira de modo a permitir que o jovem e brilhante 
matemático Teeteto dê à luz a resposta. A primeira sugestão é a de que 
o conhecimento consiste em coisas como a geometria e a carpintaria; 
mas isto não serve como definição, pois a própria palavra «conheci-
mento» teria de ser usada se tentássemos dar definições de geometria 
e de carpintaria. Aquilo de que Sócrates está à procura é aquilo que é 
comum a todos estes tipos de conhecimento. 
 A segunda proposta de Teeteto é a de que o conhecimento é a per-
cepção : conhecer algo é tomar contacto com ela por meio dos sentidos. 
Sócrates observa que os sentidos de pessoas diferentes são diferente-
mente afectados: a mesma rajada de vento pode ser sentida por um 
pessoa como quente e por outra como fria. «É sentida como fria» 
significa «parece fria», de modo que apreender através dos sentidos é 
o mesmo que parecer. Apenas o que é verdadeiro pode ser conhecido; 
assim, se o conhecimento é a percepção sensorial, teremos de aceitar a 
doutrina de Protágoras segundo a qual aquilo que parece é verdadeiro, 
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ou pelo menos aquilo que parece a uma pessoa específica é verdadeiro 
para essa pessoa. 
 Por detrás de Protágoras está Heraclito. Se é verdade que tudo, no 
mundo, está constantemente a sofrer mudanças, então as cores que 
vemos e as qualidades que sentimos não podem ser realidades objecti-
vas e estáveis. Cada uma é, pelo contrário, o produto do encontro 
momentâneo entre um dos nossos sentidos e algum elemento transitó-
rio no fluxo universal que lhe corresponda. Quando um olho, por 
exemplo, entra em contacto com um seu correspondente visível, come-
ça a ver a brancura, e o objecto começa a parecer branco. A brancura 
propriamente dita é gerada pela relação entre estes dois progenitores, 
o olho e o objecto. O olho e o objecto, do mesmo modo que a brancura 
a que dão origem, fazem eles próprios parte do fluxo universal; não 
são imóveis, embora o seu movimento seja lento por comparação com 
a velocidade com que as impressões dos sentidos vão e vêm. A visão 
que o olho tem do objecto branco e a brancura do próprio objecto são 
dois gémeos que nascem e morrem um com o outro. Uma descrição 
semelhante pode ser feita para os outros sentidos; e assim podemos 
ver, pelo menos no que diz respeito ao reino dos sentidos, a razão por 
que Protágoras dizia que aquilo que parece, é; pois a existência de uma 
qualidade e a sua aparição ao sentido apropriado são inseparáveis uma 
da outra.  
 Mas a vida não é toda feita de sensações. Nós temos sonhos, nos 
quais aparecemos com asas e voamos; os loucos sofrem delírios, nos 
quais acham que são deuses. Certamente que estas são aparências que 
não estão de acordo com a realidade! Metade da nossa vida é passada a 
dormir; e talvez nunca possamos ter a certeza se estamos acordados ou 
a sonhar; portanto, como pode qualquer de nós dizer que aquilo que 
lhe parece num dado momento é verdade? 
 Para responder a isto, Protágoras pode apelar de novo a Heraclito . 
Suponhamos que Sócrates fica doente e que o vinho doce lhe sabe a 
amargo. Segundo a descrição dada antes, a amargura nasce de dois 
progenitores, o vinho e aquele  que saboreia. Mas o Sócrates doente é 
um saboreador diferente do Sócrates saudável, e de um progenitor 
diferente nascerá naturalmente um filho diferente. Como cada pessoa 
que tem sensações está constantemente a mudar, cada sensação  é uma 
experiência única e irrepetível. Pode não ser verdade que o vinho é 
amargo, mas é verdade que é amargo para Sócrates. Nenhuma outra 
pessoa está em condições de corrigir o Sócrates doente quanto a isto, 
de modo que também aqui Protágoras é corroborado: aquilo que me 
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parece a mim, é verdadeiro para mim. Teeteto pode continuar a 
defender que a percepção é conhecimento. 
 Mas será que todo o conhecimento é percepção ? Saber uma língua, 
por exemplo, é mais do que simplesmente ouvir os sons pronunciados, 
coisa que podemos fazer com uma língua que não conheçamos. É 
verdade, ev identemente, que muitas vezes aprendo algo — por exem-
plo, que o Parténon fica na Acrópole — vendo-o com os meus olhos. 
Mas, mesmo depois de fechar os olhos, ou de me ir embora, continuo a 
saber que o Parténon é na Acrópole. Portanto, a memória é um exem-
plo de conhecimento sem percepção. Mas talvez Teeteto ainda não 
tenha sido derrotado: Protágoras pode vir em seu auxílio replicando 
que é possível saber e não saber algo ao mesmo tempo, como quando 
pomos uma mão à frente de um dos olhos: tanto podemos ver como 
não ver a mesma coisa ao mesmo tempo. 
 Sócrates parece ficar reduzido a uma reacção ad hominem. Como 
pode Protágoras ser professor e lev ar dinheiro por isso se ninguém 
está em melhor posição do que qualquer outra pessoa no que diz res-
peito ao conhecimento, visto que o que parece a cada homem é verda-
deiro para ele? Protágoras replicaria que, ao passo que não é possível 
ensinar alguém de modo a que substitua os pensamentos falsos por 
verdadeiros, um professor pode fazer-nos substituir maus pensamen-
tos por bons pensamentos, pois, apesar de todas as aparências serem 
igualmente verdadeiras, nem todas são igualmente boas. Um sofista 
como Protágoras pode levar um aluno a ficar em melhor estado, tal 
como um médico poderia curar Sócrates da doença que lhe afectava o 
paladar, fazendo com que o vinho lhe soubesse de novo a doce.  
 Em resposta a isto, Sócrates apoia-se no argumento de Demócrito 
para mostrar que a doutrina de Protágoras se derrota a si mesma. 
Parece verdade a todos os homens que alguns deles conhecem melhor 
do que outros diversas áreas de especialidade; nesse caso, tal deve ser 
verdade para todos os homens. Parece à maior parte das pessoas que a 
tese de Protágoras é falsa; nesse caso, a sua tese tem de ser mais falsa 
do que verdadeira, pois os que nela não acreditam são mais do que os 
que nela acreditam. A teoria de Protágoras pode parecer estar assente 
em alicerces sólidos quando aplicada à percepção sensorial, mas é 
deveras implausível se for aplicada aos diagnósticos médicos ou às 
previsões políticas. Cada homem pode ser a medida do que é, mas 
mesmo no caso das sensações ele não é a medida do que será: um 
médico sabe melhor do que o doente se ele terá febre e um comercian-
te de vinhos saberá melhor do que um consumidor se um vinho ficará 
doce ou seco. 
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 Mas mesmo onde é mais forte, no domínio da sensação, a tese de 
Protágoras é vulneráv el, argumenta Sócrates, pois depende da tese do 
fluxo universal, que é, ela própria, inconsistente. De acordo com os 
heracliteanos, tudo está constantemente a mudar, quer no que diz 
respeito ao mov imento local (o movimento de lugar para lugar), quer 
no que diz respeito à alteração qualitativa (como, por exemplo, a 
mudança de branco para preto). Ora, se uma coisa permanecesse no 
mesmo sítio, poderíamos descrever o modo como mudaria qualitati-
vamente, e, se tivéssemos uma porção de cor constante, poderíamos 
descrever o modo como ela se moveria de lugar para lugar. Mas se 
ambos os tipos de mudança tiverem lugar simultaneamente, ficamos 
reduzidos ao silêncio; não somos capazes de dizer que coisa está a 
mover-se, nem que coisa está a sofrer uma alteração. A própria per-
cepção  sensorial estará em fluxo: um episódio de visão transformar-se-
á de repente num episódio de não-visão; a audição e a não -audição 
seguir-se-ão uma à outra incessantemente. Isto é tão diferente daquilo 
que tomamos como conhecimento que se o conhecimento for idêntico 
à percepção, será tanto conhecimento como não conhecimento. 
 Sócrates prepara-se então para dar a estocada final examinando os 
órgãos corpóreos dos sentidos: os olhos e os ouvidos, os meios por 
meio dos quais vemos as cores e ouvimos os sons. Aquilo que é objecto 
de um dos sentidos não pode ser percepcionado por outro sentido: não 
podemos ouvir as cores ou ver os sons. Mas, nesse caso, o pensamento 
de que um som e uma cor não são uma e a mesma coisa, mas duas 
coisas diferentes, não pode ser o produto nem da vista nem do ouvido. 
Teeteto tem de conceder que não há órgãos para a percepção da mes-
midade e da diferença nem da unidade e da multiplicidade; é a própria 
alma que contempla os termos comuns que se aplicam a tudo. Mas a 
verdade acerca das propriedades corpóreas mais tangíveis só pode ser 
alcançada por meio do recurso a estes termos comuns, que pertencem 
não aos sentidos mas à alma. O conhecimento não reside nas impres-
sões sensoriais, mas na reflexão que a alma faz sobre elas. 
 Por fim, Teeteto abandona a tese de que o conhecimento é a per-
cepção; propõe que, em vez disso, consiste nos juízos da alma que 
reflecte. Sócrates aprova esta mudança de rumo. Quando a alma pen-
sa, diz ele, é como se estivesse a falar para si própria, fazendo pergun-
tas e respondendo-lhes, dizendo sim e não. Quando conclui a sua 
discussão interna consigo própria e produz silenciosamente uma res-
posta, isso é um juízo. 
 O conhecimento não pode ser identificado sem mais nem menos 
com a capacidade de produzir juízos, pois tanto há juízos falsos como 
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verdadeiros. Não é fácil explicar o que é o juízo falso: como posso eu 
produzir o juízo de que A = B se não souber o que é A nem o que é B? 
Mas, nesse caso, como é possível que me engane no juízo que fiz? A 
possibilidade dos juízos falsos parece ameaçar-nos com a necessidade 
de admitirmos que alguém pode saber e não saber a mesma coisa ao 
mesmo tempo. 
 Suponhamos, sugere agora Sócrates, que a alma é uma tábua de 
cera. Quando queremos memorizar qualquer coisa, inscrevemos uma 
impressão ou uma ideia nesta tábua; e, enquanto a inscrição se manti-
ver, nós lembramo-nos. Os juízos falsos podem originar-se do seguinte 
modo: Sócrates conhece Teeteto e o seu professor Teodoro e tem ima-
gens de cada um deles inscritas na sua memória; mas, vendo Teeteto 
ao longe, identifica-o erradamente não com a sua imagem, mas com a 
de Teodoro. Quanto mais indistintas se tornam as imagens na cera, 
mais se torna possível que tais erros sejam cometidos. Os juízos falsos 
têm origem, portanto, numa discrepância entre a percepção e o pen-
samento. 
 Mas não há casos em que fazemos juízos falsos quando não está em 
causa qualquer percepção? Um exemplo é quando cometemos um erro 
ao fazer uma soma aritmética. De modo a dar conta destes casos, 
Sócrates diz que é possível possuir conhecimento sem o ter na alma 
numa ocasião específica, tal como se pode possuir um casaco e não o 
vestir. Tomemos a alma, agora, não como uma tábua de cera, mas 
como um aviário . Nascemos com uma alma que é um aviário vazio; à 
medida que aprendemos coisas novas, adquirimos novos pássaros, e 
saber algo é possuir o pássaro correspondente na nossa colecção. Mas, 
se quisermos usar algum conhecimento, temos de apanhar o pássaro 
apropriado e segurá-lo na nossa mão antes de o libertar de novo. 
Assim se explicam os erros aritméticos: alguém que não saiba aritmé-
tica não tem quaisquer pássaros relativos aos números no seu aviário; 
uma pessoa que julgue que 7  + 5 = 11 tem todos os pássaros apropria-
dos esvoaçando à sua volta, mas em vez de apanhar o décimo segundo 
apanha o décimo primeiro. 
 Quer estes símiles sejam suficientes para clarificar a natureza dos 
juízos falsos quer não, há uma dificuldade, aponta Sócrates, na tese de 
que o conhecimento é o juízo verdadeiro. Se um júri for persuadido 
por um causídico inteligente a produzir um certo veredicto, então, 
mesmo que o veredicto esteja de acordo com os factos, os jurados não 
possuem o conhecimento que uma testemunha ocular possuiria. Teete-
to modifica então a sua definição de modo a que o conhecimento seja 
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um juízo ou crença que seja não apenas verdadeiro mas também arti-
culado. 
 Sócrates explora então três maneiras diferentes segundo as quais se 
poderia dizer que uma crença poderia ser articulada. A mais óbvia de 
todas é quando alguém tem uma crença que é capaz de exprimir por 
meio de palavras; mas toda a gente que tenha uma crença verdadeira e 
que não seja surdo ou mudo é capaz de fazer isto, de modo que este 
dificilmente contaria como um critério para distinguir entre a crença 
verdadeira e o conhecimento. 
 A segunda maneira é a que Sócrates leva mais a sério: ter uma 
crença articulada acerca de um objecto é ser capaz de proporcionar 
uma análise dela. O conhecimento de algo é adquirido ao reduzi-lo aos 
seus elementos. Mas, nesse caso, não pode haver conhecimento dos 
elementos básicos, que não são analisáveis. Os elementos que formam 
as substâncias do mundo são como as letras que formam as palavras 
de uma língua; e analisar uma substância pode ser comparado a sole-
trar uma palavra. Mas, ao passo que se pode soletrar «Sócrates», não 
se pode soletrar a letra «S». Assim como uma letra não pode ser sole-
trada, também os elementos básicos do mundo não podem ser anali-
sados e, portanto, não podem ser conhecidos. Mas, se os elementos 
não podem ser conhecidos, como podem os complexos formados por 
eles ser conhecidos? Além disso, apesar de o conhecimento dos ele-
mentos ser necessário ao conhecimento dos complexos, não é suficien-
te; uma criança pode saber todas as letras e, mesmo assim, não ser 
capaz de soletrar proficientemente. 
 Segundo a terceira interpretação, uma pessoa tem uma crença 
articulada acerca de um objecto se for capaz de produzir uma descri-
ção que só se aplique a esse objecto. Assim, podemos descrever o Sol 
como o mais brilhante dos corpos celestes. Mas, deste ponto de vista, 
como pode alguém ter qualquer ideia que seja acerca do que quer que 
seja sem ter uma crença articulada acerca disso? Eu não posso estar 
realmente a pensar em Teeteto se tudo o que eu for capaz de incluir na 
descrição forem coisas que ele tem em comum com as outras pessoas, 
como ter nariz, olhos e boca.  
 Sócrates conclui, um pouco precipitadamente, que a terceira defini-
ção que Teeteto faz de conhecimento não é melhor do que as duas 
anteriores. O diálogo termina numa atmosfera de perplexidade, como 
os diálogos socráticos do primeiro período. Mas, de facto, chegou 
bastante longe. A explicação que dá da percepção sensorial, modifica-
da depois por Aristóteles, viria a ser moeda corrente até ao fim da 
Idade Média. A definição de conhecimento como crença verdadeira 
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articulada, interpretada como significando crença verdadeira justifica-
da, foi ainda aceite por muitos filósofos do nosso século. Mas aquilo 
que Platão provavelmente via como o maior feito do Teeteto  foi a cura 
que proporcionou para o cepticismo de Heraclito, ao mostrar que a 
doutrina do fluxo universal se derrotava a si mesma.  
 No Teeteto , Sócrates apresenta-se como demasiado respeitoso para 
argumentar contra o filósofo que está no extremo oposto de Heraclito, 
o venerável Parménides. Esta tarefa é assumida por Platão no diálogo 
intitulado Sofista. Neste diálogo, embora Teeteto e Sócrates reapare-
çam, o principal interveniente não é Sócrates, mas um estrangeiro da 
cidade de Parménides, Eleia. O objectivo declarado do diálogo é pro-
porcionar uma definição de «sofista». A procura da definição é feita 
pelo método popularizado nos dias de hoje pelo jogo das Vinte Pergun-
tas. Nesse jogo, o interrogador divide o mundo em duas partes, por 
exemplo a parte animada e a parte inanimada; se o objecto procurado 
for animado, então o mundo animado é dividido em duas outras par-
tes, por exemplo as plantas e os animais; e assim, por meio de outras 
dicotomias, o objecto é por fim identificado. Por meio de um método 
semelhante, o estrangeiro eleático define primeiro a arte da pesca à 
linha e depois, por mais de uma vez, a arte do sofista. A descrição de 
sofística que conclui o diálogo é a seguinte: «a arte de produzir con-
tradições, advinda de um tipo de imitação fanfarrona e não sincera, 
das que criam aparências, derivada da criação de imagens, que se 
distingue por ser uma porção da produção não divina mas humana, 
que apresenta um jogo de palavras enganador». 
 Isto é, obviamente, uma brincadeira. O objectivo sério do diálogo é 
prosseguido subsequentemente. Uma das linhas de raciocínio é a 
seguinte. A sofística está intimamente ligada à falsidade. Mas como é 
possível falar em falsidade sem ir contra o idolatrado Parménides? 
Dizer o que é falso é dizer o que não é; significa isto que é equivalente 
a proferir o Não-Ser? Isso seria um contra-senso, pelas razões aduzi-
das por Parménides. Deveremos então ser mais cuidadosos e defender 
que dizer o falso é dizer que o que é não é, ou que o que não é, é? Será 
que isto evita as críticas de Parménides? 
 Para desarmar Parménides, temos de o forçar a aceitar que o que 
não é, num certo aspecto é, e que o que é, de um certo modo não é. O 
movimento, por exemplo, não é a imobilidade; mas isso não significa 
que o mov imento nada seja absolutamente. Há muitas coisas que o 
próprio Ser não é: por exemplo, o Ser não é movimento e não é imobi-
lidade. Quando falamos do que não é, não estamos a falar do Não-Ser, 
o contrário do Ser; estamos simplesmente a falar de algo que é diferen-
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te de uma das coisas que há. O não-belo difere do belo e o injusto do 
justo; mas o não-belo e o injusto não são menos reais do que o belo e 
do que o justo. Se agruparmos todas as coisas que são não -qualquer-
coisa, ficamos com a categoria do não-ser, e esta é tão real como a 
categoria do Ser. Deste modo, destruímos a prisão a que Parménides 
nos tinha confinado. 
 Estamos agora em condições de fazer um estudo da falsidade no 
pensamento e na linguagem. O problema era o de não ser possível 
pensar ou dizer o que não era, visto que o Não-Ser não fazia sentido. 
Mas agora que descobrimos que o não-ser é perfeitamente real, pode-
mos usar esta ideia para explicar os pensamentos falsos e as frases 
falsas. 
 Uma frase típica consiste num substantivo e num verbo, e diz algo 
acerca de algo. «Teeteto é um homem» e «Teeteto é um pássaro» são 
ambas frases acerca de Teeteto, mas uma delas é verdadeira e a outra é 
falsa. Dizem coisas diferentes acerca de Teeteto, e a verdadeira diz 
acerca dele algo que está entre as coisas que ele é, ao passo que a falsa 
diz dele algo que está entre as coisas que ele não é. Os pássaros não 
são o Não-Ser, são coisas que são — há muitos à nossa volta —, mas 
são algo diferente das coisas que Teeteto é, das coisas que podem ser 
atribuídas em verdade a Teeteto. 
 Esta explicação da falsidade de uma frase falsa pode ser adaptada 
de modo a aplicar-se também aos pensamentos e aos juízos falsos; pois 
o pensamento é a fala interior e silenciosa da mente, e o juízo é o equi-
valente mental da asserção e da negação. Quando falamos de «pare-
cer» e de «aparência», estamos a referir-nos ao juízo causado pelo 
funcionamento dos sentidos, e o mesmo tratamento é aqui também 
apropriado. 
 A linha de raciocínio que acabámos de seguir é apenas um fio de 
uma densa teia de argumentos em que o estrangeiro tenta apanhar os 
monistas de Eleia, a sua cidade natal. O Teeteto e o Sofista, no seu 
conjunto, permitem a Platão optar por uma via intermédia entre as 
filosofias opostas e redutoras de Heraclito e Parménides. Mas o que é 
notável no Sofista é que, entre os filósofos que são criticados por 
defenderem teorias inadequadas, estão alguns a que o Estrangeiro 
chama os «amigos das Formas». Estes são descritos de modo a não 
deixar dúvidas sobre o facto de serem proponentes da teoria das Ideias 
do próprio Platão. O Estrangeiro diz que o verdadeiro filósofo  
 

tem de recusar-se a aceitar, quer dos defensores da única quer dos 
defensores das muitas Formas, a sua doutrina de que toda a realidade é 
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imutável, e tem de fazer orelhas moucas à outra facção, a dos que 
representam toda a realidade como mutável. Como alguém que quer 
juntar o útil ao agradável, ele tem de dizer que o Ser, a soma de tudo, é 
ao mesmo tempo tudo o que é imutável e tudo o que muda.  

 
 Nesta passagem, Heraclito é a facção da mudança, e Parménides o 
defensor da Forma única. O defensor das muitas Formas não é outro 
senão o próprio Platão, quando era mais novo. Como dissemos atrás, 
não se tem a certeza se Platão manteve ou abandonou a sua crença nas 
Ideias. Mas é difícil, na história da disciplina, encontrar outro filósofo 
que tenha apresentado com tanta clareza e eloquência argumentos tão 
poderosos contra as suas próprias teorias mais queridas. 





 

4 
O sistema de Aristóteles 

DISCÍPULO DE PLATÃO, MESTRE DE ALEXANDRE 

 Aristóteles não era ateniense; nasceu, 15 anos depois da morte de 
Sócrates, em Estágira, no reino da Macedónia, no Norte da Grécia. 
Filho de um médico da corte, emigrou para Atenas em 367, aos 17 
anos, entrando para a Academia de Platão, onde permaneceu 20 anos. 
Muitos dos diálogos tardios de Platão datam desse período, e alguns 
dos argumentos que contêm poderão reflectir os contributos de Aristó-
teles para o debate. Recorrendo a um lisonjeiro anacronismo, Platão 
introduz uma personagem chamada «Aristóteles» no Parménides 
(data dramática: cerca de 450), o diálogo mais crítico em relação à 
Teoria das Ideias. É provável que algumas das obras do próprio Aristó-
teles sobre lógica e argumentação — Tópicos e Refutações Sofísticas — 
pertençam também ao mesmo período. 
 No período em que Aristóteles esteve na Academia, a Macedónia, 
que começara por ser uma instável província fronteiriça, tornou-se a 
maior potência grega. O rei Filipe II, que subira ao trono em 359, fez 
guerra a uma série de potências hostis, incluindo Atenas. Os atenien-
ses, não obstante os patrióticos discursos marciais do orador Demós-
tenes (as «Filípicas»), defenderam os seus interesses com pouca con-
vicção e, após uma sucessão de concessões humilhantes, permitiram 
que Filipe se tornasse senhor do mundo grego em 338. 
 Era um período difícil para um macedónio residente em Atenas, e, 
em 347, com a morte de Platão e a ascensão do seu sobrinho Espeusi-
po à liderança da Academia, Aristóteles mudou-se para Asso, na costa 
noroeste da actual Turquia. A cidade era governada por Hérmias, um 
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antigo aluno da Academia, que tinha já convidado diversos académicos 
a constituir aí uma nova escola filosófica. Aristóteles tornou-se amigo 
íntimo de Hérmias e casou com a sua filha adoptiva, Pítias, de quem 
teve dois filhos. Ao longo deste período, levou a cabo uma vasta inves-
tigação científica, particularmente na área da biologia marinha. O 
resultado desse trabalho foi coligido numa obra enganadoramente 
intitulada A História dos Animais, contendo observações pormenori-
zadas, e quase sempre correctas, sobre a anatomia, a dieta e os siste-
mas de reprodução de mamíferos, aves, répteis, peixes e crustáceos, 
observações essas sem precedentes e que só seriam suplantadas no 
século XVII. 
 Aristóteles manteve-se em Asso até à morte de Hérmias, capturado 
à traição e executado em 341 pelo rei da Pérsia. Aristóteles presta 
homenagem à sua memória em Ode à Virtude,  o único dos seus poe-
mas que chegou até nós. Depois da morte de Hérmias, foi convidado 
por Filipe II a instalar-se na capital macedónia como preceptor do seu 
filho, o futuro Alexandre Magno, que herdou o trono em 336. Possuí-
mos pouca informação segura sobre a relação de Aristóteles com o seu 
distinto pupilo, que num espaço de 10 anos se tornaria senhor de um 
império que se estendia do Danúbio ao Indo e incluía a Líbia e o Egip-
to. Fontes antigas dizem-nos que, nas suas primeiras campanhas, 
Alexandre providenciou para que uma equipa de cientistas assistentes 
enviassem ao seu tutor espécimes biológicos de todas as partes da 
Grécia e da Ásia Menor; mas podemos inferir dos próprios escritos de 
Aristóteles que as relações entre ambos arrefeceram marcadamente à 
medida que o monarca conquistador se foi tornando cada vez mais 
megalómano, tendo acabado por se autoproclamar divino.  
 Enquanto Alexandre conquistava a Ásia, Aristóteles regressava a 
Atenas, onde estabeleceria a sua própria escola no Liceu, no limite 
exterior da cidade. Aqui, ergueu uma biblioteca substancial, reunindo 
em seu torno um brilhante grupo de investigadores. O Liceu não era 
um clube privado como a Academia; muitas das prelecções eram gra-
tuitas e abertas ao público em geral.  
 Aristóteles reconheceu sempre a sua grande dívida para com Pla-
tão, o qual descreveu, aquando da morte deste, como o melhor e o 
mais feliz dos mortais, «que os homens perversos não merecem sequer 
louvar». Os seus principais escritos filosóficos evidenciam a influência 
do mestre em quase todas as páginas. Mas não foi um discípulo sem 
sentido crítico, e na antiguidade alguns viam-no como um potro ingra-
to que escoiceara a sua própria mãe. 
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 A Academia e o Liceu são tradicionalmente considerados, desde o 
renascimento, como dois pólos filosóficos opostos. De acordo com esta 
tradição, Platão era idealista, utópico e voltado para o outro mundo; 
Aristóteles, pelo contrário, era realista, utilitarista e adepto do senso 
comum. Assim, na Escola de Atenas de Rafael, Platão, envergando as 
cores dos elementos voláteis (ar e fogo), aponta na direcção do céu; 
Aristóteles, vestindo o azul da água e o verde da terra, finca firmemen-
te os pés no chão. «Todo o homem é um platónico ou um aristotélico 
nato», afirmou S. T. Coleridge. «São essas as duas categorias de 
homens, para lá das quais é praticamente impossível conceber uma 
terceira.» No nosso tempo, W. B. Yeats apontou também esse contras-
te:  
 

Para Platão a natureza não era senão espuma  
Que aplicava um espectral paradigma das coisas; 
Aristóteles, mais sólido, aplicava reguadas 
No traseiro de um rei de reis.  

 
 Na realidade, como veremos mais à frente, Aristóteles retirou de 
Platão grande parte dos seus temas filosóficos, e as suas doutrinas são 
muitas vezes mais uma modificação das de Platão do que uma sua refu-
tação. Os modernos historiadores das ideias foram menos perspicazes do 
que os muitos comentadores da antiguidade tardia que assumiram o 
dever de estabelecer uma conc iliação harmoniosa entre os dois maiores 
filósofos do mundo antigo. 
 Alexandre Magno morreu em 323. A Atenas democrática rejubilou, 
tornando-se, uma vez mais, desconfortável até mesmo para um mac e-
dónio anti-imperalista. Afirmando não desejar que a cidade que execu-
tara Sócrates «pecasse duas vezes contra a filosofia», Aristóteles reti-
rou-se para Cálcis, numa ilha grega vizinha, onde morreria um ano 
depois de Alexandre.  
 Aristóteles legou os seus manuscritos a Teofrasto, seu sucessor na 
liderança do Liceu. Eram vastíssimos, tanto em volume como em 
alcance, incluindo escritos sobre história constitucional e história do 
desporto e do teatro, estudos de botânica, zoologia, biologia, psicolo-
gia, química, meteorologia, astronomia e cosmologia, bem como trata-
dos mais estritamente filosóficos de lógica, metafísica, ética, estética, 
teoria política, teoria do conhecimento, filosofia da ciência e história 
das ideias. 
 Passaram-se alguns séculos até tais escritos serem devidamente 
catalogados, calculando-se que se tenham perdido cerca de 4/5 da 
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obra total que Aristóteles escreveu. Aquilo que sobreviveu ascende a 
cerca de um milhão de palavras, o dobro da extensão do corpus plató-
nico. Grande parte deste material parece estar sob a forma de notas 
para aulas, por vezes em mais do que uma versão. O estilo de Aristóte-
les era admirado no mundo antigo; mas os escritos que possuímos, 
apesar de plenos de ideias e cheios de energia, não apresentam o tipo 
de elegância que permita uma leitura fácil. Aquilo que nos chegou de 
Aristóteles ao longo dos séculos foram telegramas e não epístolas. 

A FUNDAÇÃO DA LÓGICA  

 Muitas das ciências para as quais Aristóteles contribuiu foram 
disciplinas que ele próprio fundou. Afirma-o explicitamente em apenas 
um caso: o da lógica. No fim de uma das suas obras de lógica, escre-
veu: 
 

 No caso da retórica existiam muito escritos antigos para nos 
apoiarmos, mas no caso da lógica nada tínhamos absolutamente a refe-
rir até termos passado muito tempo em laboriosa investigação.  

 
 As principais investigações lógicas de Aristóteles incidiam sobre as 
relações entre as frases que fazem afirmações. Quais delas são consis-
tentes ou inconsistentes com as outras? Quando temos uma ou mais 
afirmações verdadeiras, que outras verdades podemos inferir delas 
unicamente por meio do raciocínio? Estas questões são respondidas na 
sua obra Analíticos Posteriores. 
 Ao contrário de Platão, Aristóteles não toma como elementos bási-
cos da estrutura lógica as frases simples compostas por substantivo e 
verbo, como «Teeteto está sentado». Está muito mais interessado em 
classificar frases que começam por «todos», «nenhum» e «alguns», e 
em avaliar as inferências entre elas. Consideremos as duas inferências 
seguintes: 
 

1)  Todos os gregos são europeus.  
Alguns gregos são do sexo masculino.  
Logo, alguns europeus são do sexo masculino. 

 
2) Todas as vacas são mamíferos.  

Alguns mamíferos são quadrúpedes.  
Logo, todas as vacas são quadrúpedes.  
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 As duas inferências têm muitas coisas em comum. São ambas infe-
rências que retiram uma conclusão a partir de duas premissas. Em 
cada inferência há uma palavra-chave que surge no sujeito gramatical 
da conclusão e numa das premissas, e uma outra palavra-chave que 
surge no predicado gramatical da conclusão e na outra premissa. Aris-
tóteles dedicou muita atenção às inferências que apresentam esta 
característica, hoje chamadas «silogismos», a partir da palavra grega 
que ele usou para as designar. Ao ramo da lógica que estuda a validade 
de inferências deste tipo, iniciado por Aristóteles, chamamos «silogís-
tica».  
 Uma inferência válida é uma inferência que nunca conduz de pre-
missas verdadeiras a uma conclusão falsa. Das duas inferências apre-
sentadas acima, a primeira é válida, e a segunda inválida. É verdade 
que, em ambos os casos, tanto as premissas como a conclusão são 
verdadeiras. Não podemos rejeitar a segunda inferência com base na 
falsidade das frases que a constituem. Mas podemos rejeitá-la com 
base no «portanto»: a conclusão pode ser verdadeira, mas não se 
segue das premissas. 
 Podemos esclarecer melhor este assunto se concebermos uma infe-
rência paralela que, partindo de premissas verdadeiras, conduza a uma 
conclusão falsa. Por exemplo: 
 

3) Todas as baleias são mamíferos 
Alguns mamíferos são animais terrestres 
Logo, todas as baleias são animais terrestres.  

 
 Esta inferência tem a mesma forma que a inferência 2), como pode-
remos verificar se mostrarmos a sua estrutura por meio de letras 
esquemáticas: 
 

4) Todo o A é B. 
Algum B é C. 
Logo, todo o A é C. 

 
 Uma vez que a inferência 3) conduz a uma falsa conclusão a partir 
de premissas verdadeiras, podemos ver que a forma do argumento 4) 
não é de confiança. Daí a não validade da inferência 2), não obstante a 
sua conclusão ser de facto verdadeira. 
 A lógica não teria conseguido avançar além dos seus primeiros 
passos sem as letras esquemáticas, e a sua utilização é hoje entendida 



98 

como um dado adquirido; mas foi Aristóteles quem primeiro começou 
a utilizá-las, e a sua invenção foi tão importante para a lógica quanto a 
invenção da álgebra para a matemática.  
 Uma forma de definir a lógica é dizer que é uma disciplina que 
distingue entre as boas e as más inferências. Aristóteles estuda todas 
as formas possíveis de inferência silogística e estabelece um conjunto 
de princípios que permitem distinguir os bons silogismos dos maus. 
Começa por classificar individualmente as frases ou proposições das 
premissas. Aquelas que começam pela palavra «todos» são proposi-
ções universais; aquelas que começam com «alguns» são proposições 
particulares. Aquelas que contêm a palavra «não» são proposições 
negativas; as outras são afirmativas. Aristóteles serviu-se então destas 
classificações para estabelecer regras para avaliar as inferências. Por 
exemplo, para que um silogismo seja válido é necessário que pelo 
menos uma premissa seja afirmativa e que pelo menos uma seja uni-
versal; se ambas as premissas forem negativas, a conclusão tem de ser 
negativa. Na sua totalidade, as regras de Aristóteles bastam para vali-
dar os silogismos válidos e para eliminar os inválidos. São suficientes, 
por exemplo, para que aceitemos a inferência 1) e rejeitemos a inferên-
cia 2).  
 Aristóteles pensava que a sua silogística era suficiente para lidar 
com todas as inferências válidas possíveis. Estava enganado. De facto, 
o sistema, ainda que completo em si mesmo, corresponde apenas a 
uma fracção da lógica. E apresenta dois pontos fracos. Em primeiro 
lugar, só lida com as inferências que dependem de palavras como 
«todos» e «alguns», que se ligam a substantivos, mas não com as 
inferências que dependem de palavras como «se…, então…», que 
interligam as frases. Só alguns séculos mais tarde se pôde formalizar 
padrões de inferência como este: «Se não é de dia, é de noite; mas não 
é de dia; portanto é de noite». Em segundo lugar, mesmo no seu pró-
prio campo de acção, a lógica de Aristóteles não é capaz de lidar com 
inferências nas quais palavras como «todos» e «alguns» (ou «cada 
um» e «nenhum») surjam não na posição do sujeito, mas algures no 
predicado gramatical. As regras de Aristóteles não nos permitem 
determinar, por exemplo, a validade de inferências que contenham 
premissas como «Todos os estudantes conhecem algumas datas» ou 
«Algumas pessoas detestam os polícias todos». Só 22 séculos após a 
morte de Aristóteles esta lacuna seria colmatada. 
 A lógica é utilizada em todas as diversas ciências que Aristóteles 
estudou; talvez não seja tanto uma ciência em si mesma, mas mais um 
instrumento ou ferramenta das ciências. Foi essa a ideia que os suces-
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sores de Aristóteles retiraram das suas obras de lógica, denominadas 
«Organon» a partir da palavra grega para instrumento. 
 A obra Analíticos Anteriores  mostra-nos de que modo a lógica 
funciona nas ciências. Quem estudou geometria euclidiana na escola 
recorda-se certamente das muitas verdades geométricas, ou teoremas, 
alcançadas por raciocínio dedutivo a partir de um pequeno conjunto 
de outras verdades chamadas «axiomas». Embora o próprio Euclides 
tivesse nascido numa altura tardia da vida de Aristóteles, este método 
axiomático era já familiar aos geómetras, e Aristóteles pensava que 
podia ser amplamente aplicado. A lógica forneceria as regras para a 
derivação de teoremas a partir de axiomas, e cada ciência teria o seu 
próprio conjunto especial de axiomas. As ciências poderiam ser orde-
nadas hierarquicamente, com as ciências inferiores tratando como 
axiomas proposições que poderiam ser teoremas de uma ciência supe-
rior. 
 Se tomarmos o termo «ciência» numa acepção ampla, afirma Aris-
tóteles, é possível distinguir três tipos de ciências: as produtivas, as 
práticas e as teóricas. As ciências produtivas incluem a engenharia e a 
arquitectura, e disciplinas como a retórica e a dramaturgia, cujos 
produtos são menos concretos. As ciências práticas são aquelas que 
guiam os comportamentos, destacando-se entre elas a política e a 
ética. As ciências teóricas são aquelas que não possuem um objectivo 
produtivo nem prático, mas que procuram a verdade pela v erdade. 
 Por sua vez, a ciência teórica é tripartida. Aristóteles nomeia as 
suas três divisões: «física, matemática, teologia»; mas nesta classifica-
ção só a matemática é aquilo que parece ser. O termo «física» designa 
a filosofia natural ou o estudo da natureza (physis); inclui, além das 
disciplinas que hoje integraríamos no campo da física, a química, a 
biologia e a psicologia humana e animal. A «teologia» é, para Aristóte-
les, o estudo de entidades superiores e acima do ser humano, ou seja, 
os céus estrelados, bem como todas as divindades que poderão habitá-
los. Aristóteles não se refere à «metafísica»; de facto, a palavra signifi-
ca apenas «depois da física» e foi utilizada para referenciar as obras de 
Aristóteles catalogadas a seguir à sua Física. Mas muito daquilo que 
Aristóteles escreveu seria hoje naturalmente descrito como «metafísi-
ca»; e ele possuía de facto a sua própria designação para essa disc ipli-
na, como veremos mais à frente. 
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A TEORIA DA ARTE DRAMÁTICA  

 No campo das ciências produtivas, Aristóteles escreveu duas 
obras: a Retórica e a Poética, concebidas para auxiliar, respectiv a-
mente, os tribunos e os dramaturgos nas suas tarefas. Os filósofos 
modernos têm-se interessado sobretudo pela Retórica, devido ao 
estudo pormenorizado e subtil, na sua segunda parte, das emoções 
humanas com as quais o orador tem de jogar. Ao longo dos tempos, a 
Poética tem suscitado o interesse de uma audiência muito mais alar-
gada. Só sobreviveu o seu primeiro livro, um estudo da poesia épica e 
trágica. O segundo livro, dedicado à comédia, perdeu-se. Em O Nome 
da Rosa, Umberto Eco tece uma ficção dramática em torno da sua 
imaginada sobrevivência e posterior destruição numa abadia medie-
val. 
 O livro que sobreviveu lida principalmente com a natureza do dra-
ma trágico. Aristóteles afirma serem necessárias seis coisas para uma 
tragédia: enredo, personagem, elocução, pensamento, espectáculo e 
melopeia. Estes elementos parecem ter sido enunciados por ordem de 
importância. As melopeias cantadas pelos coros no teatro grego e a 
encenação no palco pelo director não passam, afirma Aristóteles, de 
acessórios agradáveis: a verdadeira excelência de uma tragédia pode 
ser  tão apreciada pela audição de uma leitura despojada do texto 
quanto pela assistência à peça em palco. O pensamento e a elocução 
são mais importantes: são os pensamentos expressos pelas persona-
gens que provocam a emoção nos espectadores; e, para que o façam 
com êxito, devem ser apresentados de modo convincente pelos actores. 
Mas a personagem e o enredo é que verdadeiramente revelam a genia-
lidade de um poeta trágico. 
 A personagem principal, ou herói trágico, não deverá ser nem 
sumamente boa nem extremamente má; deve ser uma pessoa de posi-
ção social elevada e que seja basicamente boa, mas que acabe por 
sofrer devido a um grande erro. Cada uma das dramatis personae 
devem possuir algumas virtudes e agir de forma coerente. Aquilo que 
fazem deve estar de acordo com a personagem, e o que lhes acontece 
deverá ser uma consequência necessária ou provável dos seus actos. 
 O mais importante destes seis elementos, afirma Aristóteles, é o 
enredo: as personagens são introduzidas em função do enredo e não o 
contrário. O enredo deve ser uma história completa, com um princípio, 
meio e fim bem marcados; deve ser suficientemente curta e simples 
para que o espectador comum a retenha em todos os seus pormenores. 
A tragédia deve ter uma unidade. Não basta unir uma série de episó-
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dios por meio de um herói comum; em vez disso, deve existir uma 
única acção significativa em torno da qual o enredo se desenrole. Tipi-
camente, a história torna-se cada vez mais complicada até ao momento 
da viragem, ao qual Aristóteles chama a «peripécia» (peripeteia). É 
esse o momento em que o herói aparentemente feliz cai em desgraça, 
possivelmente em função de uma «revelação» (anagnorisis), a desco-
berta de uma qualquer informação crucial até então desconhecida. 
Depois da peripécia é a vez do desenlace, na qual as complicações 
anteriormente introduzidas vão sendo gradualmente reso lvidas. 
 Aristóteles afirma que a história deve provocar sentimentos de 
piedade e de medo: é essa a função da tragédia. E é muito provável que 
consiga atingir esse objectivo ao mostrar indivíduos vítimas de ódios e 
homicídios num contexto onde mais se esperaria que fossem amados e 
estimados. Eis o motivo pelo qual tantas tragédias lidam com querelas 
no seio de uma família.  
 Todos estes comentários são  ilustrados por referências constantes a 
tragédias gregas reais; uma das mais frequentemente citadas é a tra-
gédia de Sófocles, Édipo Rei. No início da peça, Édipo goza de boa 
reputação e fortuna. Mas comete um erro fatal de impetuosidade que o 
leva a matar um desconhecido numa rixa e a desposar uma mulher 
sem se informar suficientemente sobre as suas origens. A «revelação» 
de que o desconhecido era seu pai e a esposa sua mãe conduz à peripé-
cia, levando-o à desgraça. É banido do seu reino e vaza os olhos por 
vergonha e remorso. 
 Por que motivo há-de ser desejável provocar a piedade e o medo, 
que se diz ser o propósito da tragédia? A resposta de Aristóteles é: 
«Para purificar as nossas emoções». Ninguém sabe ao certo o que quis 
ele dizer com isto; mas provavelmente a ideia é a de que assistir a uma 
tragédia nos ajuda a relativizar os nossos próprios desgostos e preocu-
pações. A descrição que Aristóteles apresenta da tragédia permite-lhe 
responder à acusação de Platão segundo a qual os artistas, poetas e 
dramaturgos eram apenas imitadores da vida quotidiana, ela própria 
uma mera imitação do verdadeiro mundo das Ideias. Na verdade, 
segundo Aristóteles, a tragédia está mais próxima do ideal do que a 
história. Muito do que acontece às pessoas na vida real é fruto do mero 
acaso; só na ficção podemos ver o progresso das personagens e da 
acção rumo às suas consequências naturais. «Assim, a poesia é mais 
filosófica e importante do que a história; porque a poesia fala-nos do 
universal, enquanto a história nos fala do individual.» 
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FILOSOFIA MORAL: VIRTUDE E FELICIDADE 

 O contributo de Aristóteles para as ciências práticas é constituído 
pelos seus escritos sobre filosofia moral e teoria política. Possuímos a 
sua filosofia moral em três versões diferentes — duas delas são as suas 
próprias notas para as aulas, e a terceira, provavelmente, as notas 
tomadas por um aluno nas mesmas. A datação dos dois tratados 
autênticos, Ética a Eudemo  e Ética a Nicómaco , é alvo de controvér-
sia; a maior parte dos estudiosos, sem qualquer razão válida, considera 
a Ética a Eudemo  uma obra inferior e de juventude. Há melhores 
razões para o consenso de que a terceira obra, a Magna Moralia, não 
tenha sido escrita pelo próprio Aristóteles. Sejam quais forem os seus 
méritos intrínsecos, a Ética a Eudemo  nunca foi estudada por mais do 
que meia dúzia de académicos; é a Ética a Nicómaco  que, desde o 
início da era cristã, tem sido considerada a ética de Aristóteles, e é daí 
que partirei para a minha descrição da sua filosofia moral. 
 Sendo a ética uma ciência prática, o tratado diz respeito à natureza 
e propósito da acção humana. Quando perguntamos o porquê e a razão 
de qualquer acção humana, podemos responder que esta é levada a 
cabo em função de qualquer outra coisa; podemos então perguntar o 
porquê e a razão dessa outra coisa; mais cedo ou mais tarde alcanç a-
remos um ponto em que já não há resposta à nossa pergunta. É esse o 
objectivo ou finalidade de uma acção — e é o valor dessa finalidade que 
dá valor às acções que a ela conduzem. O melhor dos bens humanos 
seria um bem que surgisse na origem de cada cadeia de raciocínio 
prático: seria um bem absoluto, um bem independente do qual depen-
deriam todos os outros bens humanos, tal como o bem dos medic a-
mentos ou dietas saudáveis depende do bem da própria saúde. Este 
bem supremo é o objecto de estudo da ciência ética, a qual é a ciência 
prática suprema. 
 A Ética a Nicómaco  abrange grande parte dos temas da República 
de Platão; poderia dizer-se, com algum exagero, que a filosofia moral 
de Aristóteles é a filosofia moral de Platão sem a Teoria das Ideias. 
Logo no início, Aristóteles explica por que motivo o bem supremo de 
que trata a ética não pode ser identificado com a Ideia do Bem. Platão 
era seu amigo, afirma ele, mas a verdade é um amigo ainda maior; e a 
verdade obriga-o a avançar com nada mais nada menos que oito 
argumentos para mostrar a incoerência desse aspecto da Teoria das 
Ideias. A maior parte dos argumentos é altamente técnica e apresenta 
sinais das esotéricas discussões da Academia; o mais decisivo é talvez 
o de que a ética é uma ciência prática e deve estudar aquilo que está ao 
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alcance do poder humano, ao passo que uma Ideia do Bem eterna e 
imutável só poderia ter interesse teórico. 
 Aristóteles concorda, porém, com o argumento central da Repúbli-
ca segundo o qual existe uma ligação íntima entre viver virtuosamente 
e viver feliz, sendo a moralidade para a alma aquilo que a saúde é para 
o corpo.  
De facto, é a felicidade (eudaimonia) que Aristóteles coloca no lugar 
da Ideia do Bem como o bem supremo que é objecto da ética. O que é 
então a felicidade? Para o esclarecer temos de considerar a função  ou 
actividade (ergon) característica do homem. O homem deve ter uma 
função, como é o caso de tipos particulares de homens (os escultores, 
por exemplo) e dos órgãos ou partes do corpo humano. Que função 
será esta? Não é a vida, pelo menos não a vida do crescimento e da 
alimentação, pois essa é partilhada com as plantas, nem a vida dos 
sentidos, pois essa é partilhada com  
os animais. Deverá ser uma vida racional ligada à acção: a actividade 
da alma de acordo com a razão. Assim, o bem humano será o bom 
funcionamento humano: nomeadamente, «a actividade da alma de 
acordo com a virtude e, se existirem diversas virtudes, de acordo com a 
melhor e a mais perfeita». 
 Ora bem, quantas virtudes existem e qual será a melhor? Aristóte-
les começa por responder à primeira pergunta no final do primeiro 
livro da Ética a Nicómaco; e precisará de mais nove livros para res-
ponder à segunda. À semelhança de Platão , começa por analisar a 
estrutura da alma, apresentando a sua própria divisão da mesma em 
três elementos: um elemento vegetativo, um elemento apetitivo e um 
elemento racional. O elemento vegetativo é responsável pela alimenta-
ção e crescimento; é irrelevante para a ética. O segundo elemento da 
alma, ao contrário do vegetativo, está sob o controle da razão. É a 
parte da alma que se ocupa do desejo e da paixão, correspondendo à 
concupiscência e irascibilidade da alma tripartida de Platão. Esta parte 
da alma possui as suas próprias virtudes: as virtudes morais, como a 
coragem, a temperança e a generosidade. A parte racional da alma, que 
mais tarde será também subdividida, é o lugar das virtudes intelec-
tuais, como a sabedoria prática e o entendimento. 
 Os livros II a V da Ética debruçam-se sobre as virtudes morais, 
primeiro em termos gerais e depois individualmente. As virtudes 
morais não são inatas, nem simplesmente transmitidas de um mestre 
para o seu discípulo; são adquiridas por meio da prática e podem 
perder-se por falta de uso. Uma virtude moral, afirma Aristóteles, não 
é uma faculdade (como a inteligência ou a memória), nem uma paixão 
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(como um acesso de fúria ou de piedade). A simples posse de faculda-
des ou a simples ocorrência de paixões não fazem uma pessoa boa ou 
má, louvável ou reprovável. Aquilo que faz de um homem um bom 
homem é o seu estado de alma duradouro: ou, como diríamos hoje 
mais naturalmente, o seu carácter. 
 Uma virtude moral é um estado de carácter que leva um indivíduo a 
escolher bem e a agir bem. Escolher bem é uma questão de escolher 
um bom modo de vida; agir bem consiste em evitar pecar por excesso 
ou por defeito em determinados tipos de acção. Para sermos virtuosos 
devemos evitar comer e beber de mais, assim como comer e beber de 
menos. Na nossa relação com os outros, podemos errar se falarmos de 
mais ou de menos; por sermos demasiado solenes ou demasiado frív o-
los; por sermos demasiado crédulos ou demasiado desconfiados. 
 A virtude, afirma Aristóteles, escolhe o meio termo ou o meio cam-
po entre o excesso e o defeito: o homem virtuoso come e bebe na pro-
porção certa, fala na proporção certa e assim por diante. Eis a celebra-
da doutrina do meio termo de Aristóteles. É frequentemente ridicula-
rizada porque é frequentemente mal interpretada. Uma vez bem 
compreendida, trata-se de um belo exemplo de análise conceptual. 
 Aristóteles não faz o elogio da mediocridade dourada nem está a 
encorajar-nos a permanecer no meio do rebanho. A quantidade certa 
de qualquer coisa, afirma Aristóteles expressamente, pode diferir de 
pessoa para pessoa, do mesmo modo que a quantidade certa de ali-
mento para um campeão olímpico difere da quantidade certa de ali-
mento para um atleta principiante. A doutrina do meio termo não 
pretende ser uma receita para uma vida correcta: temos de encontrar 
por nós próprios a quantidade certa em cada caso. Mas aprendemos a 
fazê-lo evitando pecar por excesso ou por defeito; tal como, nos nossos 
dias, aprendemos a controlar um carro ao lo ngo da faixa certa ao 
dominar as guinadas iniciais em direcção à berma e à faixa contrária. 
Assim que aprendemos, seja como for, qual é a proporção certa de 
qualquer tipo de acção — seja a extensão certa de um discurso num 
banquete, ou a proporção certa do nosso salário a oferecer a obras de 
caridade —, então, segundo Aristóteles, teremos a «prescrição  certa» 
(orthos logos) no nosso espírito. A virtude é o estado que nos permite 
agir de acordo com a prescr ição certa. 
 A virtude diz respeito não só às acções, como também às paixões. 
Podemos ter medos a mais ou a menos; podemos interessar-nos de 
mais ou de menos pelo sexo. O indivíduo virtuoso é destemido na 
altura certa e temeroso na altura certa, e não é nem lúbrico nem frígi-
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do. A virtude diz respeito ao meio termo da paixão tanto quanto ao 
meio termo da acção. 
 As virtudes, além de dizerem respeito ao meio termo das acções e 
das paixões, são elas próprias um meio termo, no sentido em que 
ocupam uma posição intermédia entre dois vícios opostos. Assim, a 
generosidade é um meio termo entre a prodigalidade e a avareza; a 
coragem é o meio termo entre a cobardia e a temeridade. Mas o meio 
termo não se aplica às virtudes do mesmo modo que às acções, no 
sentido em que jamais pode existir virtude em excesso. Quando afir-
mamos que alguém é demasiado generoso, queremos de facto dizer 
que essa pessoa ultrapassou o limite entre a virtude da generosidade e 
o vício da prodigalidade. Alguém que afirme ter feito os possíveis para 
encontrar o difícil equilíbrio entre a parcialidade e a imparcialidade 
terá interpretado mal a doutrina de Aristóteles. 
 Ao passo que todas as virtudes são meios termos e dizem respeito a 
meios termos, nem todas as acções e paixões, afirma Aristóteles, são o 
tipo de coisas que possuam meio termo. Como acções excluídas, Aris-
tóteles apresenta os exemplos do assassínio  e do adultério : não é pos-
sível afirmar que alguém cometeu assassínios a menos, tal como é 
impossível cometer adultério com a pessoa certa, no momento certo e 
da maneira certa. Entre as paixões excluídas, Aristóteles aponta a 
inveja e o rancor: seja em que proporção for, a existência destes sen-
timentos é já um excesso. 
 A visão aristotélica da virtude como um meio termo é frequente-
mente entendida como um conjunto de truísmos desprovidos de 
importância moral. Mas, pelo contrário, a sua doutrina coloca-o em 
conflito com diversos sistemas morais extremamente influentes. Hoje 
em dia, por exemplo, muitas pessoas seguem um ponto de vista utilita-
rista segundo o qual não há qualquer tipo de acção que deva ser 
excluído à partida; a moralidade de cada acção deve ser julgada com 
base nas suas consequências. Para essas pessoas poderá existir, em 
determinadas circunstâncias, a proporção certa de adultério e assassí-
nio. Em contrapartida, alguns sistemas religiosos ascéticos excluíram 
tipos de acções aos quais Aristóteles aplicara o meio termo: para estes, 
toda e qualquer ac tividade sexual, todo e qualquer consumo de carne, 
é um mal, e a proporção certa de tais acções é coisa que pura e sim-
plesmente não existe. Poderíamos dizer que, do ponto de vista de 
Aristóteles, os utilitaristas pecam por excesso na aplicação da doutrina 
do meio termo: aplicam-na a demasiados tipos de acções. Os ascéticos, 
pelo contrário, pecam por defeito: aplicam-na a um número insufi-
ciente de acções. 
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 Não sendo inata nem inteiramente passível de ser ensinada, mas 
antes adquirida por uma espécie de treino, e dizendo respeito a um 
meio termo de acção, a virtude moral assemelha-se a uma capacidade, 
como tocar harpa ou praticar a medicina. Sócrates e Platão  enfatiza-
ram constantemente esta semelhança. E fizeram-no de modo excessi-
vo, na opinião de Aristóteles, que fez os possíveis para enfatizar as 
diferenças entre virtudes e capacidades. Se alguém toca muito bem 
harpa, ou consegue curar um doente, pouco interessa para a avaliação 
da sua capacidade o motivo que o levou a agir desse modo. Mas para 
que alguém seja considerado virtuoso, não basta que realize acções 
objectivamente irrepreensíveis; tais acções devem ser praticadas pelo 
motivo certo (o que, para Aristóteles, significa que devem decorrer da 
escolha de um modo de vida apropriado). Por esta razão, a virtude 
tem, na acção, uma muito maior ligação ao prazer  do que a capacida-
de: segundo Aristóteles, uma pessoa virtuosa deve gostar de fazer o 
bem; cumprir um dever de má vontade não é uma acção verdadeira-
mente virtuosa. Uma vez mais, uma capacidade tanto pode ser exerci-
tada em más acções tanto quanto em boas. Um jogador de futebol 
pode provocar uma grande penalidade de propósito, talvez para evitar 
que o adversário sofra uma derrota demasiado humilhante, e essa 
grande penalidade pode implicar tanto o uso da sua capacidade como a 
marcação de um golo. Mas ninguém conseguiria exercitar a virtude da 
honestidade fazendo, de vez em quando, uma intrujice bem pensada.  
 Aristóteles estuda pormenorizadamente muitas virtudes indivi-
duais, definindo a sua área operativa e mostrando de que modo se 
adaptam à sua teoria do meio termo. No Livro III, dedica-se detida-
mente à coragem e à temperança, as virtudes das partes da alma a que 
Platão chamou irascibilidade e concupiscência. Estuda também os 
vícios que flanqueiam estas virtudes: covardia e temeridade por um 
lado, auto-indulgência e insensibilidade aos prazeres corporais por 
outro. O Livro IV  apresenta um breve tratamento de uma longa série de 
virtudes: generosidade, munificência, grandeza de alma, ambição 
adequada, bom feitio, sociabilidade, candura, vivacidade de espírito. 
 Os tipos de carácter que Aristóteles tem em mente são descritos 
com argúcia e vivacidade; mas as suas descrições reflectem os costu-
mes sociais e as instituições do seu tempo, e nem todas as suas virtu-
des favoritas surgiriam hoje em dia na lista mais provável dos 10 tra-
ços de carácter mais atraentes ou valiosos. Por exemplo, a sua caracte-
rização do homem de alma grandiosa, muito consciente do seu próprio 
valor, que exige sempre o que merece mas é demasiado orgulhoso para 
aceitar presentes, avaro em elogios e pródigo em censuras, que fala 
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sempre com voz profunda e caminha a passos lentos, provocou grande 
hilaridade e irritação. Aqui, o contributo de Aristóteles para a filosofia 
moral não está nos traços de carácter individual que recomenda, mas 
na estrutura conceptual que fornece, na qual as virtudes dos mais 
diferentes períodos e sociedades podem ser encaixados com assinalá-
vel facilidade. 
 Em suma, para Aristóteles a virtude moral é um estado de carácter 
que se exprime por meio da escolha, que repousa no meio termo ade-
quado, determinado pela prescrição que o homem sábio deverá saber 
estabelecer. Para completar a sua definição, Aristóteles terá ainda de 
dizer o que é a sabedoria e de que modo o homem sábio estabelece as 
prescrições. É o que faz no Livro V I, onde aborda as virtudes intelec-
tuais. 

FILOSOFIA MORAL: SABEDORIA E ENTENDIMENTO 

 A sabedoria é uma virtude prática que diz respeito àquilo que é 
bom para o ser humano. Exprime-se por meio  do raciocínio prático — 
o raciocínio que parte de um conceito geral ou padrão de bem-estar 
humano, considera as circunstâncias dos casos particulares que ex i-
gem uma decisão e conclui com uma prescrição para a acção. Aristóte-
les entende o raciocínio ético de uma pessoa sábia segundo o modelo 
do raciocínio profissional de um médico, que parte do seu conheci-
mento da arte médica, o aplica à condição do paciente particular e 
depois escreve, literalmente, a sua prescrição. 
 A sabedoria é, assim, um pré-requisito essencial para o exercício da 
virtude moral; sem ela, o indivíduo mais bem-intencionado pode fazer 
o mal. Mas a virtude moral é também necessária para que se possua 
sabedoria; pois só o indivíduo virtuoso possui um conceito sólido do 
bem-estar humano, o que constitui a primeira premissa do raciocínio 
prático — a perversidade corrompe-nos e ilude-nos quanto ao objecti-
vo último da acção. Portanto, a sabedoria é impossível sem a virtude 
moral. 
 Tanto a sabedoria como a virtude moral são características adquiri-
das que se desenvolvem com base em qualidades naturais. Por um 
lado, a sabedoria exige inteligência nata; mas a inteligência tanto pode 
ser usada para o mal como para o bem, e só a virtude moral garantirá o 
triunfo do bem sobre o mal. Por outro lado, as crianças de tenra idade 
poderão possuir um sentido de justiça e ser atraídas por acções corajo-
sas e generosas; mas estas boas tendências, sem sabedoria, podem ser 



108 

verdadeiramente prejudiciais, como a força de um homem cego. Só a 
sabedoria transformará estas inclinações naturalmente virtuosas em 
virtude moral genuína. Assim, para que existam verdadeira virtude e 
acção virtuosa, a virtude moral e a sabedoria devem estar unidas. 
 Se temos de adquirir virtude para ser sábios e não podemos ser 
sábios sem virtude, como poderemos chegar a adquirir uma coisa ou 
outra? Não estaremos encurralados num círculo vicioso? Trata-se de 
uma falsa dificuldade. É como se alguém alegasse dificuldade em 
casar-se. Como pode alguém chegar a ser um marido? Para ser marido 
é necessário ter esposa; mas uma mulher não pode ser esposa, a não 
ser que tenha marido! Assim, tal como uma única união transforma 
simultaneamente um homem em marido e uma mulher em esposa, 
também o casamento da sabedoria com a virtude transforma em sabe-
doria aquilo que era apenas inteligência e em virtude plena aquilo que 
não passava de virtude natural. 
 Em Aristóteles, tal como em Platão , a sabedoria é uma virtude da 
parte racional da alma; mas, uma vez mais como Platão, Aristóteles 
divide a parte racional da alma em duas. A sabedoria (phronesis) é a 
v irtude da parte inferior, a parte deliberativa; a virtude da parte supe-
rior ou científica da alma é o entendimento (sophia), que consiste na 
compreensão dos axiomas e no conhecimento dos teoremas das ciên-
cias. 
 A doutrina de Aristóteles de que o domínio de uma ciência é uma 
virtude intelectual chama a atenção para o facto de a palavra grega 
para virtude — arete — ter um sentido mais amplo do que a portugue-
sa. «Virtude» é  
uma tradução suficientemente adequada quando aquilo que está em 
questão é a virtude moral; mas, na verdade, a palavra grega significa 
apenas «boa qualidade», «excelência», e tem um âmbito de aplicação 
muito mais lato, de modo a poder falar-se, por exemplo, da arete  de 
uma faca ou de um cavalo. Continuarei, contudo, a utilizar a tradução 
tradicional e a falar sobre as virtudes intelectuais. Aquilo que é comum 
a todas as virtudes intelectuais  
— sejam elas deliberativas, como a sabedoria, ou teóricas, como as 
ciências — é o facto de se ocuparem da verdade. Possuir uma virtude 
intelectual é possuir uma verdade firme sobre um qualquer campo do 
conhecimento. 
 Mas só no Livro X  da Ética a Nicómaco  se estabelece a relação 
entre a sabedoria e o entendimento. Nos livros anteriores, Aristóteles 
debate outras características das relações humanas que não são virtu-
des nem vícios, mas com eles se relacionam. Entre o vício da intempe-
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rança e a virtude da temperança, por exemplo, existem dois estados e 
caracteres intermédios: o homem que observa a continência, que exer-
cita o autocontrolo na busca dos prazeres corporais; e o homem incon-
tinente, que procura prazeres impróprios, mas devido a uma fraqueza 
de carácter e não, como o ho mem intemperado, a uma política siste-
mática de auto-indulgência. Intimamente ligadas às virtudes e aos 
vícios estão também as amizades, as boas e as más. Sob este título, 
Aristóteles inclui variadíssimas relações humanas, que vão desde as 
parcerias comerciais ao casamento. A ligação que estabelece com a 
virtude é a de que só as pessoas virtuosas podem desenvolver as mais 
verdadeiras e elevadas amizades. 
 No Livro X, Aristóteles responde finalmente à questão muitas vezes 
adiada sobre a natureza da felicidade. A felicidade, afirma no início do 
tratado, é a actividade da alma em consonância com a virtude e, no 
caso de existirem diversas virtudes, em consonância com a melhor e 
mais perfeita entre elas. Sabemos já que existem virtudes morais e 
intelectuais e que as últimas são superiores às primeiras; e que, entre 
as virtudes intelectuais, o entendimento é superior à sabedoria. A 
felicidade suprema é, por conseguinte, a actividade em consonânc ia 
com o entendimento e pode encontrar-se na ciência e na filosofia. A 
felicidade não é exactamente o mesmo que a actividade da ciência e da 
filosofia, mas está intimamente relacionada com elas: Aristóteles diz-
nos que o entendimento está para a filosofia como o conhecimento 
está para a procura. Assim, de um modo que ainda é até certo ponto 
obscuro, a felicidade é identificada com o gozo dos frutos da investiga-
ção filosófica.  
 Esta teoria pode parecer estranha, e até mesmo perversa, a muitas 
pessoas. Mas não será tão estranha como parece, já que a palavra 
grega para felicidade — eudaimonia — não tem exactamente o mesmo 
sentido que o seu equivalente português, tal como arete  não significa 
exactamente o mesmo que virtude. Talvez a tradução mais adequada 
seja «uma vida com valor». Mesmo assim, é difícil aceitar a tese aristo-
télica — independentemente de a considerarmos enternecedora ou 
arrogante — de que a vida de um filósofo é a única que tem realmente 
valor. O próprio Aristóteles parece ter tido dúvidas quanto a este 
assunto. Num outro ponto da Ética a Nicómaco, afirma que existe um 
outro tipo de felicidade que consiste no exercício da sabedoria e das 
virtudes morais. Na Ética a Eudemo, o ideal de vida que apresenta 
consiste no exercício de todas as virtudes, morais e intelectuais; mas, 
mesmo aí, a contemplação  filosófica ocupa uma posição dominante na 
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vida do homem feliz e estabelece o cânone para o exercício das virtu-
des morais: 
 

A escolha ou posse de bens naturais — saúde e força, riqueza, amizade e 
quejandos — que melhor conduzam à contemplação de Deus é a 
melhor: este é o melhor critério. Mas qualquer padrão de vida que, por 
excesso ou defeito, prejudique o serviço e a contemplação de Deus é 
mau. 

 
 Ambas as Éticas de Aristóteles terminam com esta nota exaltada. A 
contemplação  recomendada na Ética a Nicómaco é descrita como uma 
actividade sobre-humana de uma parte divina de nós próprios. Aqui, a 
última palavra de Aristóteles é a de que, apesar de sermos mortais, 
devemos tentar tornar-nos tanto quanto possível imortais. 

POLÍTICA  

 Quando passamos da Ética à sua continuação, a Política, caímos 
subitamente das nuvens. «O homem é um animal político», diz-nos: os 
seres humanos são criaturas de carne e osso, vivendo lado a lado em 
cidades e comunidades. As comunidades mais primitivas são famílias 
de homens e mulheres, senhores e escravos; estes combinam-se para 
dar origem a uma comunidade mais elaborada, mais evoluída, mas 
nem por isso menos natural: o Estado (polis). Um Estado é uma socie-
dade de seres humanos que partilham uma percepção comum do bem 
e do mal, da justiça e da injustiça; o seu objectivo é proporcionar aos 
seus cidadãos uma vida boa e feliz. O Estado ideal não deverá ter mais 
de 100 000 cidadãos, sendo suficientemente pequeno para que todos 
se conheçam e possam cumprir a sua parte de serviços jurídicos e 
políticos. Trata-se de uma realidade em tudo muito diferente do Impé-
rio de Alexandre. 
 Aristóteles entendeu o seu trabalho, tanto na Política como na 
Ética, como uma correcção das extravagâncias da República. Assim, 
tal como não existia no sistema ético de Aristóteles uma Ideia de Bem, 
não existem também no seu mundo político filósofos-reis. Defende a 
propriedade privada e ataca as propostas para a abolição da família e a 
atribuição às mulheres de um papel igual no Governo. A raiz do erro 
de Platão, considera Aristóteles, reside na tentativa de tornar o Estado 
demasiado uniforme. A diversidade dos diferentes tipos de cidadãos é 
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essencial ao Estado, e a vida numa cidade não deve assemelhar-se à 
vida na caserna. 
 Contudo, sempre que apresenta as suas próprias perspectivas sobre 
regimes políticos, Aristóteles serve-se copiosamente das sugestões 
platónicas. Há três formas de regimes políticos toleráveis a que Aristó-
teles chama «monarquia»,  «aristocracia» e «politeia»; e estes pos-
suem os seus contrapontos intoleráveis e perversos, nomeadamente a 
tirania, a oligarquia e a democracia. Se a comunidade inclui um indi-
víduo ou família de qualidade muito superior a todos os outros, então 
a monarquia é de longe o melhor sistema. Mas uma circunstância tão 
feliz como essa é necessariamente rara, e Aristóteles abstém-se inten-
cionalmente de afirmar que tal aconteceu no caso da família real da 
Macedónia. Na prática, preferia uma espécie de democracia constitu-
cional: aquilo a que chama politeia é um Estado no qual ricos e pobres 
respeitam mutuamente os respectivos direitos e os cidadãos mais 
qualificados governam com o consentimento de todos. O Estado a que 
chama «democracia» é, na sua opinião, anarquicamente governado 
pela turba. 
 Dois aspectos das doutrinas políticas de Aristóteles iriam influen-
ciar as instituições políticas ao longo de vários séculos: a sua justifica-
ção da escravatura e a sua condenação da usura. 
 Um escravo, afirma Aristóteles, é alguém que, por natureza, não 
pertence a si próprio mas a outrem. Àqueles que argumentam ser a 
escravatura uma violação das leis da natureza, replica que alguns 
homens nascem naturalmente livres e outros naturalmente escravos e, 
que para estes últimos, a escravatura é tão vantajosa quanto adequada. 
Concorda, contudo, quanto à existência de um tipo antinatural de 
escravatura: os vencedores de uma guerra injusta, por exemplo, não 
têm o direito de escravizar os derrotados. Mas há alguns homens tão 
inferiores e brutais que só têm vantagem em pertencer a um amo 
bondoso. 
 Na época de Aristóteles, a escravatura era praticamente universal e 
a sua aprovação do sistema é temperada pelo comentário de que os 
escravos são instrumentos animados e de que a escravatura seria des-
necessária se os instrumentos inanimados pudessem realizar sozinhos 
as suas tarefas: 
 

Se cada instrumento pudesse realizar sozinho a sua tarefa, obedecendo 
ou antecipando a nossa vontade, como as estátuas de Dédalo, […] se a 
lançadeira tecesse e o plectro tocasse a lira, os feitores não precisariam 
de servos, nem os senhores de escravos.  
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 Se Aristóteles vivesse hoje, na era da automatização, nada nos leva 
a crer que defendesse a escravatura.  
 Os comentários de Aristóteles sobre a usura são breves, mas foram 
muitos influentes. A riqueza, afirma, pode ser alcançada por meio da 
agricultura e do comércio; a primeira é mais natural e honrosa. Mas a 
forma mais antinatural e desprezível de fazer dinheiro é cobrando 
juros sobre um empréstimo: 
 

Pois o dinheiro foi criado para ser utilizado em trocas e não para 
aumentar com juros. E este termo, «juros» (tokos), que significa «gerar 
dinheiro a partir do dinheiro», aplica-se à multiplicação do dinheiro 
porque a prole se assemelha ao progenitor. É esta a razão pela qual, de 
todas as formas de fazer riqueza, esta é a mais antinatural. 

 
 As palavras de Aristóteles foram uma das razões que levaram à 
proibição, ao longo de todo o cristianismo medieval, da cobrança de 
juros, ainda que a uma taxa reduzida, estando subjacentes à repri-
menda de António ao usurário Shylock em O Mercador de Veneza: 
 

Desde quando se aproveita a amizade  
do seu amigo para gerar estéril metal?  

CIÊNCIA E EXPLICAÇÃO 

 Debrucemo-nos agora sobre o trabalho de Aristóteles no campo das 
ciências teóricas. Aristóteles contribuiu para o desenvolvimento de 
muitas ciências, mas, em retrospectiva, percebe-se que o valor desse 
contributo foi bastante desigual. A sua química e a sua física são muito 
menos impressionantes do que as suas investigações no domínio das 
ciências da vida. Em parte porque não possuía relógios precisos nem 
qualquer tipo de termómetro, Aristóteles não tinha consciência da 
importância da medição da velocidade e da temperatura. Ao passo que 
os seus escritos zoológicos continuavam a ser considerados impressio-
nantes pelo próprio Darwin, a sua física estava já ultrapassada no 
século V I d. C. 
 Em obras como Da Geração e Corrupção  e Do Céu, Aristóteles 
legou aos seus sucessores uma imagem do mundo que incluía muitos 
traços herdados dos seus predecessores pré-socráticos. Adoptou os 
quatro elementos de Empédocles: terra, água, ar e fogo, caracterizado 
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cada um deles por um único par de qualidades primárias, calor, frio, 
humidade e secura. Cada elemento tinha o seu lugar natural no cos-
mos ordenado, em direcção ao qual tinha tendência para ir por meio 
de um movimento característico; assim, os sólidos terrestres caíam, 
enquanto o fogo se erguia cada vez mais alto. Cada um desses mov i-
mentos era natural ao seu elemento; existiam outros, mas eram «vio-
lentos». (Mantemos hoje um vestígio desta distinção aristotélica 
quando contrastamos a «morte natural» com a «morte violenta».) A 
Terra ocupava o centro do universo: em seu torno, uma sucessão de 
esferas cristalinas concêntricas sustentavam a Lua, o Sol e os planetas 
nas suas viagens ao longo dos céus. Mais distante, uma outra esfera 
sustentava as estrelas fixas. Os corpos celestes não continham os qua-
tro elementos terrestres; eram antes constituídos por um quinto ele-
mento, ou quintessência. Além de corpos, possuíam almas: intelectos 
vivos divinos que guiavam as suas viagens ao longo do céu. Estes inte-
lectos eram responsáveis pelo movimento, estando eles próprios em 
movimento, e por detrás deles, afirmava Aristóteles, deveria existir 
uma fonte de movimento, estando ela própria, no entanto, imóvel. Era 
a divindade última e imutável que punha em movimento todos os 
outros seres «em resultado do amor» — o mesmo amor que, nas últi-
mas palavras do Paraíso  de Dante, movia o Sol e as primeiras estrelas.  
 Mesmo o melhor dos estudos científicos de Aristóteles possui hoje 
um interesse meramente histórico; em vez de registar as suas teorias 
em pormenor, passarei a descrever a noção de ciência que sustenta 
todas as suas investigações nos diversos domínios. A concepção aristo-
télica de ciência pode ser resumida se dissermos que era empírica, 
explicativa e teleológica. 
 A ciência começa pela observação. No decurso das nossas vidas 
apercebemo-nos das coisas com os nossos sentidos, recordamo-las, 
construímos um corpo de experiências. Os nossos conceitos são retira-
dos da nossa experiência; na ciência, a observação tem primazia sobre 
a teoria. Embora, no seu estado de maturidade, se possa fixar e trans-
mitir a ciência por meio da forma axiomática descrita nos Analíticos 
Posteriores,  torna-se evidente, pelos trabalhos pormenorizados de 
Aristóteles, que a ordem da descoberta é diferente da ordem da expo-
sição. 
 Se a ciência começa com a percepção sensorial, termina com o 
conhecimento intelectual, que Aristóteles vê como possuindo um 
carácter especial de necessidade. As verdades necessárias são como as 
verdades imutáveis da aritmética: dois mais dois são quatro, sempre 
assim foi e sempre assim será. Opõem-se-lhes as verdades contingen-
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tes, tais como a verdade de os gregos terem vencido uma grande bata-
lha naval em Salamina; algo que poderia ter acontecido de outro 
modo. Parece estranho afirmar, como Aristóteles, que aquilo que é 
conhecido tem de ser necessário: não será que podemos ter também 
conhecimento de factos contingentes da experiência, tais como o de 
Sócrates ter bebido a cicuta? Houve quem julgasse que Aristóteles 
estava a argumentar, falaciosamente, partindo da verdade 
 

Necessariamente, se p é conhecida, p é verdadeira. 
 
para 
 

Se p é conhecida, p é necessariamente verdadeira. 
 
o que não é de modo algum a mesma coisa. (É uma verdade necessária 
que se eu sei que há uma mosca na minha sopa, há uma mosca na 
minha sopa. Mas, mesmo que eu saiba que há uma mosca na minha 
sopa, não é necessariamente verdade que haja uma mosca na minha 
sopa: posso tirá-la de lá.) Mas talvez Aristóteles estivesse a definir a 
palavra grega para «conhecimento» de modo a restringir-se ao conheci-
mento científico. É uma hipótese muito mais plausível, especialmente se 
levarmos em linha de conta que, para Aristóteles, as verdades necessá-
rias não se restringem às verdades da lógica e da matemática, mas 
incluem todas as proposições universalmente verdadeiras, ou mesmo 
«verdadeiras na sua maior parte». Mas a consequência — que seria cer-
tamente aceite por Aristóteles — de que a história não pode ser uma 
ciê ncia, já que lida com acontecimentos indiv iduais, mantém-se. 
 A ciência é, pois, empírica; é também explicativa, no sentido em 
que é uma procura de causas. No léxico filosófico incluído na sua 
Metafísica, Aristóteles distingue quatro tipos de causas ou explicações. 
Em primeiro lugar, afirma, há aquilo de que as coisas são feitas, e a 
partir da qual são feitas, tal como o bronze de uma estátua ou as letras 
de uma sílaba. A isto chama causa material. Depois, há a forma e o 
padrão de uma coisa, que podem ser expressos na definição da mesma; 
Aristóteles fornece-nos um exemplo: o comprimento proporcional de 
duas cordas de uma lira é a causa de uma ser a oitava da outra. O 
terceiro tipo de causa é a origem de uma mudança ou estado de repou-
so em qualquer coisa: Aristóteles dá como exemplos uma pessoa que 
toma uma decisão, um pai que gera uma criança, e em geral todos os 
que fazem ou alteram uma coisa. O quarto e último tipo de causa é o 
fim ou objectivo, aquilo em virtude do qual se faz algo; é o tipo de 



115 

 

explicação que damos quando nos perguntam por que motivo estamos 
a passear e nós respondemos «para manter a boa forma». 
 O quarto tipo de causa (a «causa final») tem um papel muito 
importante na ciência aristotélica. Aristóteles investiga as causas finais 
não só da acção humana, como também do comportamento animal 
(«Por que razão tecem as aranhas teias?») e dos seus traços estruturais 
(«Por que razão têm os patos membranas interdigitais?»). Existem 
causas finais também para a actividade das plantas (tais como a pres-
são descendente das raízes) e dos elementos inanimados (tais como o 
impulso ascendente das chamas). Às explicações deste tipo chamamos 
«teleológicas», a partir da palavra grega telos, que significa fim ou causa 
final. Ao procurar explicações teleológicas, Aristóteles não atribui inten-
ções a objectos inconscientes ou inanimados, nem está a pensar em 
termos de um Arquitecto Supremo. Está, sim, a enfatizar a função de 
diversas actividades e estruturas. Uma vez mais, estava mais inspirado 
na área das ciências da vida do que na química e na física. Até mesmo os 
biólogos posteriores a Darwin continuam a procurar incessantemente a 
função, ao passo que ninguém, depois de Newton, se lembrou de procu-
rar uma explic ação teleológica para o movimento dos corpos inanimados. 

PALAVRAS E COISAS 

 Ao contrário do seu trabalho nas ciências empíricas, há aspectos da 
filosofia teórica de Aristóteles que podem ainda ter muito para nos 
ensinar. Merecem especial destaque as suas afirmações acerca da 
natureza da linguagem, da natureza da realidade e da relação entre as 
duas. 
 Nas suas Categorias, Aristóteles apresenta uma lista dos diferentes 
tipos de coisas que podem afirmar-se a propósito de um indivíduo. 
Essa lista contém 10 artigos: substância, quantidade, qualidade, rela-
ção, espaço, tempo, postura, vestuário, actividade e passividade. Faria 
sentido dizer, por exemplo, que Sócrates era um ser humano (substân-
cia), que media 1,50 m (quantidade), que era talentoso (qualidade), 
que era mais velho que Platão (relação), que vivia em Atenas (espaço), 
que era um homem do século V a. C. (tempo), que estava sentado (pos-
tura), que envergava uma capa (vestuário), que estava a cortar um 
pedaço de tecido (actividade) e que foi morto por envenenamento 
(passividade). Esta não é uma simples classificação de predicados 
verbais: cada tipo de predicado irredutivelmente diferente, pensava 
Aristóteles, representa um tipo de entidade irredutivelmente diferente. 
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Em «Sócrates é um homem», por exemplo, a palavra «homem» repre-
senta uma substância, nomeadamente Sócrates. Em «Sócrates foi 
envenenado», a palavra «envenenado» representa uma entidade cha-
mada «passividade», nomeadamente o envenenamento de Sócrates. 
Aristóteles pensava provavelmente que qualquer entidade possível, 
fosse qual fosse a sua classificação inicial, seria, em última análise, 
atribuível a uma e apenas uma das 10 categorias. Assim, Sócrates é um 
homem, um animal, um ser vivo e, em última análise, uma substância; 
o crime cometido por Egisto é um assassinato, um homicídio, um acto 
de matar e, em última análise, uma actividade. 
 A categoria da substância é de importância primordial. As substân-
cias são coisas como mulheres, leões e couves, que podem ter uma 
existência independente e ser identificados como indivíduos de uma 
espécie particular; uma substância é, na despretensiosa expressão de 
Aristóteles, «um isto que é tal e tal» — este gato ou esta cenoura. As 
coisas que pertencem às outras categorias (às quais os sucessores de 
Aristóteles iriam chamar «acidentes») não são independentes; um 
tamanho, por exemplo, é sempre o tamanho de qualquer coisa. Os 
artigos das categorias «acidentais» existem apenas enquanto proprie-
dades ou modificações de substâncias. 
 As categorias de Aristóteles não parecem ser exaustivas, e o seu 
grau de importância parece bastante desigual. Mas, mesmo que as 
aceitemos como uma possível classificação de predicados, será correc-
to considerar que um predicado representa qualquer coisa? Se «Sócra-
tes corre» for verdadeira, deverá «corre» representar uma entidade de 
qualquer tipo, tal como «Sócrates» representa Sócrates? Mesmo que 
digamos que sim, é evidente que tal entidade não pode ser o significa-
do da palavra «corre». Pois «Sócrates corre» faz sentido, mesmo sen-
do uma afirmação falsa; e por isso «corre» significa algo, mesmo que 
não exista aquilo que representa  — neste caso, a corrida de Sócrates. 
 Se considerarmos uma frase como «Sócrates é branco», podemos, 
segundo Aristóteles, pensar em «branco» como algo que representa a 
brancura de Sócrates. Nesse caso, o que representa o «é»? Parecem 
existir diversas respostas possíveis a esta pergunta. a) Podemos dizer 
que não representa coisa alguma, limitando-se a marcar a relação 
entre sujeito e predicado. b) Podemos dizer que representa a existên-
cia, no sentido em que se Sócrates é branco, é porque existe qualquer 
coisa — talvez o Sócrates branco, ou talvez a brancura de Sócrates — 
que não existiria se Sócrates não fosse branco. c) Podemos dizer que 
representa o ser, entendendo-se «ser» como um infinitivo substanti-
vado como «correr». Se escolhermos esta última resposta, parece ser 
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necessário acrescentar que existem diversos tipos de ser: o ser denota-
do pelo «é» de um predicado substancial como «… é um cavalo» é um 
ser substancial, enquanto o ser denotado pelo «é» de um predicado 
acidental como «… é branco» é um ser acidental. Em textos diferentes, 
Aristóteles parece ter privilegiado ora uma, ora outra interpretação. A 
sua preferida é talvez a terceira. Nas passagens onde a expressa, retira 
dela a consequência de que o «ser» é um verbo de múltiplos significa-
dos, um termo homónimo com mais de um sentido (tal como «saudá-
vel» possui sentidos diferentes, mas relacionados, quando falamos de 
uma pessoa saudável, de uma pele saudável e de um clima saudável). 
 Afirmei anteriormente que, em «Sócrates é um homem», «homem» 
é um predicado da categoria da substância que representa a substância 
Sócrates. Mas esta não é a única análise que Aristóteles faz de uma 
frase deste género. Por vezes, esse «homem» parece representar antes 
a humanidade que Sócrates possui. Em tais contextos, Aristóteles 
distingue dois sentidos de «substância». Um este tal e tal — por exem-
plo, este homem, Sócrates — é uma substância primeira; a humanida-
de que ele possui é uma substância segunda. Quando fala nestes ter-
mos, Aristóteles esforça-se geralmente por evitar os universais do 
platonismo. A humanidade que Sócrates possui é uma humanidade 
individual, a humanidade própria de Sócrates; não é uma humanidade 
universal da qual todos os homens participem. 

MOVIMENTO E MUDANÇA  

 Uma das razões pelas quais Aristóteles rejeitou a Teoria das Ideias 
de Platão foi porque esta, tal como a metafísica eleática, negava de 
modo fundamental a realidade da mudança. Tanto na Física como na 
Metafísica, Aristóteles apresenta uma teoria da natureza da mudança 
concebida para enfrentar e desarmar o desafio de Parménides e Platão. 
Trata-se da sua doutrina do acto e potência. 
 Se considerarmos uma substância, como por exemplo um pedaço 
de madeira, descobrimos uma série de coisas verdadeiras no que res-
peita a essa substância num determinado momento, e uma série de 
outras coisas que, não sendo verdadeiras no que a ela diz respeito 
nesse momento determinado, poderão vir a sê-lo noutro momento. 
Assim, a madeira, apesar de ser fria agora, pode ser aquecida e trans-
formada em cinza mais tarde. Aristóteles chamou «acto» àquilo que 
uma substância é, e «potência» àquilo que uma substância pode vir a 
ser: assim, a madeira está fria em acto mas quente em potência, é 
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madeira em acto mas cinza em potência. A mudança do estado frio 
para o quente é uma mudança acidental que a substância pode sofrer 
sem deixar de ser a substância que é; a mudança do estado madeira 
para o estado cinza é uma mudança substancial em que ocorre uma 
mudança da própria substância. Em português podemos dizer, muito 
grosseiramente, que os predicados que contêm a palavra «pode», ou 
qualquer palavra com um sufixo modal como «ável» ou «ível», signifi-
cam potência; os predicados que não contêm essas palavras significam 
acto. A potência, em contraste com o acto, é a capacidade de uma coisa 
para sofrer uma mudança de qualquer tipo, seja através da sua própria 
acção, seja através da acção de qualquer outro agente. 
 Os actos envolvidos em mudanças chamam-se «formas», e o termo 
«matéria» é utilizado como um termo técnico para designar aquilo que 
possui a capacidade para sofrer uma mudança substancial. Na nossa 
vida quotidiana, estamos familiarizados com a ideia de que uma e a 
mesma parcela de um ingrediente pode ser primeiro uma coisa e 
depois outro tipo de coisa. Uma garrafa contendo um quartilho de 
natas, depois de agitada, poderá conter manteiga e não natas. Aquilo 
que sai da garrafa é a mesma coisa que entrou: nada lhe foi retirado 
nem acrescentado. Contudo, aquilo que sai é diferente em género 
daquilo que foi introduzido. O conceito aristotélico de mudança subs-
tancial é derivado de casos como este.  
 A mudança substancial ocorre quando uma substância de um certo 
tipo se transforma numa substância de outro tipo. Aristóteles chama 
matéria àquilo que permanece a mesma coisa ao longo da mudança. A 
matéria assume primeiro uma forma e depois outra. Uma coisa pode 
mudar sem deixar de pertencer ao mesmo género natural, por meio de 
uma mudança que não pertence à categoria da substância, mas a qual-
quer uma das outras nove categorias: assim, um ser humano pode 
crescer, aprender, corar e ser subjugado sem deixar de ser humano. 
Quando uma substância sofre uma mudança acidental retém sempre 
uma forma ao longo da mudança, nomeadamente a sua forma subs-
tancial. Um homem pode ser primeiro P e depois Q, mas podemos 
sempre aplicar-lhe correctamente o predicado «… é um homem». E 
quanto à mudança substancial? Quando um pedaço de matéria é pri-
meiro A e depois B, haverá algum predicado na categoria da substân-
cia, «… é C», que possamos sempre aplicar correctamente a essa 
matéria? Em muitos casos, não há dúvida de que existe tal predicado: 
quando o cobre e o estanho se transformam em bronze, a matéria em 
mudança nunca deixa de ser metal ao longo do processo. Contudo, não 
parece ser necessário que tal predicado deva existir em todos os casos; 
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parece logicamente concebível que possa existir matéria que seja pri-
meiro A e depois B sem que exista qualquer predicado substancial que 
possamos aplicar-lhe sempre correctamente. Em todo o caso, Aristóte-
les era dessa opinião; e chamou «matéria-prima» ao -que-é-primeiro-
uma-coisa-e-depois-outra-sem-ser-coisa-alguma-o-tempo-todo. 
 A forma faz as coisas pertencerem a uma categoria particular; e, 
segundo Aristóteles, aquilo que faz as coisas serem indivíduos dessa 
categoria particular é a matéria. No dizer dos filósofos, a matéria é o 
princípio de indiv iduação das coisas materiais. Isto significa, por 
exemplo, que duas ervilhas do mesmo tamanho e forma, por muito 
semelhantes que sejam, por mais propriedades ou formas que possam 
ter em comum, são duas ervilhas e não uma, porque correspondem a 
duas diferentes parcelas de matéria. 
 Não deve entender-se a matéria e a forma como partes de corpos, 
como elementos a partir dos quais os corpos são feitos ou peças dos 
quais possam ser retiradas. A matéria-prima não poderia existir sem 
forma: não precisa de assumir uma forma específica, mas tem de 
assumir uma forma qualquer. As formas dos corpos mutáveis são 
todas formas de corpos particulares; é inconcebível que exista uma 
qualquer forma que não seja a forma de um qualquer corpo. A não ser 
que queiramos cair no platonismo que Aristóteles explicitamente 
rejeitou com frequência, devemos aceitar que as formas são logic a-
mente incapazes de existir sem os corpos dos quais são as formas. De 
facto, as formas nem existem em si próprias, nem são geradas do 
modo como as substâncias existem e são geradas. As formas, ao con-
trário dos corpos, não são feitas de coisa alguma; dizer que existe uma 
forma de A  significa apenas que existe uma substância que é A ; dizer 
que existe uma forma de cavalidade  significa apenas que existem 
cav alos. 
 A doutrina da matéria e da forma é uma explicação filosófica de 
certos conceitos que empregamos na nossa descrição e manipulação 
quotidianas das substâncias materiais. Mesmo aceitando que a defini-
ção é filosoficamente correcta, fica ainda a questão: o conceito que 
procura clarificar terá realmente um papel a desempenhar numa expli-
cação científica do universo? É sabido que aquilo que na cozinha pare-
ce uma mudança substancial de entidades macroscópicas possa surgir-
nos no laboratório como uma mudança acidental de entidades micros-
cópicas. A questão de saber se uma noção como a de matéria-prima 
possui, a um nível fundamental, qualquer aplicação à física, onde 
falamos de transições entre matéria e energia, continua a ser uma 
questão de opinião.  
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 A forma é um tipo particular de acto, e a matéria um tipo particular 
de potência. Aristóteles pensava que a sua distinção entre acto e 
potência constituía uma alternativa à dicotomia entre Ser e Não-Ser, 
sobre a qual se apoiava a rejeição parmenídea da mudança. Uma vez 
que a matéria estava subjacente e sobrevivia a todas as mudanças, 
fossem substanciais ou acidentais, não se punha a hipótese de o Ser se 
tornar Não-Ser, ou de algo surgir a partir do nada. Uma das conse-
quências desta explicação aristotélica, contudo, foi a ideia de que a 
matéria não poderia ter tido um princípio. Séculos mais tarde, isto 
colocaria um problema aos aristotélicos cristãos que acreditavam na 
criação do mundo material a partir do nada. 

ALMA , SENTIDOS E INTELECTO 

 Uma das aplicações mais interessantes da doutrina da matéria e da 
forma de Aristóteles pode encontrar-se nos seus estudos de psicologia, 
nomeadamente no tratado Da Alma . Para Aristóteles, os homens não 
são os únicos seres que possuem alma ou psique; todos os seres vivos a 
possuem, desde as margaridas e moluscos aos seres mais complexos. 
Uma alma é simplesmente um princípio de vida: é a fonte das activ i-
dades próprias de cada ser vivo. Diferentes seres vivos possuem dife-
rentes capacidades: as plantas crescem e reproduzem-se, mas não 
podem mover-se nem ter sensações; os animais têm percepção, sentem 
prazer e dor; alguns podem mover-se, mas não todos; alguns animais 
muito especiais, nomeadamente os seres humanos, conseguem tam-
bém pensar e compreender. As almas diferem de acordo com estas 
diferentes actividades, por meio das quais se exprimem. A alma é, 
segundo a definição mais geral que Aristóteles nos apresenta, a forma 
de um corpo orgânico. 
 Tal como uma forma, uma alma é um acto de um tipo particular. 
Neste ponto, Aristóteles introduz uma distinção entre dois tipos de 
acto. Uma pessoa que não saiba falar grego encontra-se num estado de 
pura potência no que diz respeito à utilização dessa língua. Aprender 
grego é passar da potência ao acto. Porém, uma pessoa que tenha 
aprendido grego, mas que ao longo de um determinado tempo não faça 
uso desse conhecimento, encontra-se num estado simultâneo de acto e 
potência: acto em comparação com a posição de ignorância inicial, 
potência em comparação com alguém que esteja a falar grego. Ao 
simples conhecimento do grego, Aristóteles chama «acto primeiro»; ao 
facto de se falar grego chama «acto segundo». Aristóteles utiliza esta 
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distinção na sua descrição da alma: a alma é o acto primeiro de um 
corpo orgânico. As operações vitais das criaturas vivas são actos 
segundos. 
 A alma aristotélica não é, enquanto tal, um espírito. Não é, de facto, 
um objecto tangível; mas isso resulta do facto de ser (como todos os 
actos primeiros) uma potência. O conhecimento do grego também não 
é um objecto tangível; mas não é, por isso, algo de fantasmagórico. Se 
há almas capazes, no seu conjunto ou em parte, de existirem sem um 
corpo — questão sobre a qual Aristóteles teve dificuldade em formar 
uma opinião — tal existência independente será possível não por 
serem simplesmente almas, mas por serem almas de um tipo partic u-
lar com actividades vitais especialmente poderosas. 
 Aristóteles fornece descrições biológicas muito concretas das acti-
vidades da nutrição, crescimento e reprodução que são comuns a todos 
os seres vivos. O tema torna-se mais complicado, e mais interessante, 
quando procura explicar a percepção  sensorial (específica dos animais 
superiores) e o pensamento intelectual (específico do ser humano). 
 Ao explicar a percepção  sensorial, Aristóteles adapta a definição do 
Teeteto  de Platão segundo a qual a sensação é o resultado de um 
encontro entre uma faculdade sensorial (como a visão) e um objecto 
sensorial (como um objecto visível). Contudo, para Platão, a percepção 
visual de um objecto branco e a brancura do próprio objecto são dois 
gémeos com origem na mesma relação; ao passo que, para Aristóteles, 
o ver e o ser visto são uma e a mesma coisa. Este último propõe a 
seguinte tese geral: uma faculdade sensorial em acto é idêntica a um 
objecto sensorial em acto. 
 Esta tese aparentemente obscura é outra aplicação da teoria aristo-
télica do acto e da potência. Permita-se-me ilustrar o seu significado 
por meio do exemplo do paladar. A doçura de um torrão de açúcar, 
algo que pode ser saboreado, é um objecto sensorial, e o meu sentido 
do paladar, a minha capacidade para saborear, é uma faculdade senso-
rial. A operação do meu sentido do paladar sobre o objecto sensível é a 
mesma coisa que a acção do objecto sensorial sobre o meu sentido. Ou 
seja, o facto de o açúcar ter um sabor doce para mim é uma e a mesma 
coisa que o facto de eu saborear a doçura do açúcar. O açúcar em si é 
sempre doce; mas só quando o coloco na boca a sua doçura passa de 
potência a acto. (Ser doce é um acto primeiro; saber a doce, um acto 
segundo.) 
 O sentido do paladar não é mais do que o poder para saborear, por 
exemplo, a doçura dos objectos doces. A propriedade sensorial da 
doçura não é mais do que ter um sabor doce para aquele que saboreia. 
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Assim, Aristóteles tem razão quando afirma que a propriedade em 
acção é uma e a mesma coisa que a faculdade em operação. Claro que o 
poder para saborear e o poder para ser saboreado são duas coisas 
muito diferentes, a primeira relativa àquele que saboreia, e a segunda 
relativa ao açúcar. 
 Este tratamento da percepção  sensorial é superior ao de Platão 
porque nos permite afirmar que as coisas do mundo possuem de facto 
qualidades sensoriais, mesmo quando não são percepcionadas. As 
coisas que não estão a ser vistas são realmente coloridas, e o mesmo se 
aplica aos cheiros e aos sons, que existem independentemente do facto 
de serem ou não percepcionados. Aristóteles pode afirmá-lo porque a 
sua análise do acto e da potência lhe permite explicar que as qualida-
des sensoriais são de facto poderes de um determinado tipo. 
 Aristóteles serve-se também desta teoria quando lida com as capa-
cidades racionais e intelectuais da alma humana, fazendo uma distin-
ção entre os poderes naturais, como o poder de queimar do fogo, e os 
poderes racionais, como a capac idade de falar grego. E defende que se 
todas as condições necessárias para o exercício de um poder natural 
estiverem presentes, esse poder será necessariamente exercido. Se 
pusermos um pedaço de madeira, adequadamente seco, sobre uma 
fogueira, o fogo queimá-lo-á; não há alternativa. Contudo, tal não 
acontece com os poderes racionais, que podem ser exercidos ou não, 
de acordo com a vontade do sujeito. Um médico que possua o poder 
para curar pode negar-se a exercitá-lo se o seu paciente for insuficien-
temente rico; pode até utilizar os seus talentos médicos para envene-
nar o paciente, em vez de o curar. A teoria dos poderes racionais de 
Aristóteles será usada para explicar o livre-arbítrio  humano por mui-
tos dos seus sucessores. 
 A doutrina de Aristóteles sobre os poderes intelectuais da alma é 
algo inconstante. Por vezes, o intelecto  é apresentado como parte da 
alma; por conseguinte, e uma vez que a alma é a forma do corpo, o 
intelecto assim concebido deverá morrer com o corpo. Noutros pontos, 
Aristóteles argumenta que, sendo o intelecto capaz de apreender ver-
dades necessárias e eternas, deverá ser em si mesmo, por afinidade, 
qualquer coisa de independente e indestrutível; e a dada altura sugere 
que a capacidade para pensar é algo de divino e exterior ao corpo. 
Finalmente, numa passagem desconcertante, objecto de intermináveis 
discussões ao longo dos séculos que se seguiriam, Aristóteles parece 
dividir o intelecto em duas faculdades, uma perecível e a outra impere-
cível: 
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O pensamento, tal como o descrevemos, é aquilo que é em virtude de 
poder tornar-se todas as coisas; ao passo que existe algo que é o que é 
em virtude de poder fazer todas as coisas: trata-se de uma espécie de 
estado positivo como a luz; pois, num certo sentido, a luz transforma as 
cores em potência em cores em acto. Neste sentido, o pensamento é 
separável, não passivo e puro, sendo essencialmente acto. E quando 
separado é exactamente aquilo que é, e só ele é imortal e eterno.  

 
 A característica do intelecto humano que terá por vezes levado 
Aristóteles a entendê-lo como separado do corpo e divino é a sua capa-
cidade para o estudo da filosofia e, especialmente, da metafísica; e por 
isso temos de explicar finalmente de que modo Aristóteles entendia a 
natureza desta sublime disciplina. 

METAFÍSICA  

 «Há uma disciplina», escreve Aristóteles no quarto livro da sua 
Metafísica, «que teoriza sobre o Ser enquanto ser e sobre as coisas que 
pertencem ao Ser tomado em si mesmo.» A esta disciplina chama 
Aristóteles «filosofia primeira», definindo-a noutro texto como o 
conhecimento dos primeiros princípios e das causas supremas. As 
outras ciências, afirma, lidam com um tipo de ser particular, mas a 
ciência do filósofo diz respeito ao Ser universalmente e não apenas 
parcialmente. Noutras obras, contudo, Aristóteles parece restringir o 
objecto da filosofia primeira a um tipo particular de ser, nomeadamen-
te a uma substância divina, independente e imutável. Existem três 
filosofias teóricas, afirma ele num outro texto: a matemática, a física e 
a teologia; e a primeira e mais digna das filosofias é a teologia. A teo-
logia é a melhor das ciências teóricas porque lida com os seres mais 
dignos; precede a física e a filosofia natural, sendo mais universal do 
que elas. 
 Ambos os conjuntos de definições até ao momento considerados 
tratam a filosofia primeira como dizendo respeito ao Ser ou aos seres; 
diz-se também que é a ciência da substância ou substâncias. Em 
determinado ponto, Aristóteles afirma que a velha questão «O que é o 
Ser?» equivale à questão «O que é a substância?» Assim, a filosofia 
primeira pode ser considerada a teoria da substância primeira e uni-
versal. 
 Serão todas estas definições do objecto de estudo da filosofia equi-
valentes ou mesmo compatíveis? Alguns historiadores, considerando-
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as incompatíveis, atribuíram os diferentes tipos de definições a dife-
rentes períodos da vida de Aristóteles. Mas, com algum esforço, pode-
mos mostrar que é possível conc iliá-las. 
 Antes de perguntarmos o que é o Ser enquanto ser, precisamos de 
esclarecer o que é o Ser. Aristóteles utiliza a expressão grega to on do 
mesmo modo que Parménides: o Ser é seja o que for que é seja lá o que 
for. Sempre que Aristóteles explica os sentidos de «to on», fá-lo expli-
cando o sentido de «einai», o verbo «ser». O Ser, no seu sentido mais 
lato, é tudo o que possa surgir, numa qualquer frase verdadeira, antes 
da forma verbal «é». Segundo esta perspectiva, uma ciência do ser não 
seria tanto uma ciência daquilo que existe, mas antes uma ciência da 
predicação verdadeira. 
 Todas as categorias, diz-nos Aristóteles, exprimem o ser, porque 
qualquer verbo pode ser substituído por um predicado que contenha o 
verbo «ser»: «Sócrates corre», por exemplo, pode ser substituído por 
«Sócrates é um corredor». E todo o ser em qualquer categoria que não 
a da substância é uma propriedade ou modificação da substância. Isto 
significa que sempre que temos uma frase sujeito-verbo na qual o 
sujeito não seja um termo para uma substância, podemos transformá-
la numa outra frase sujeito-verbo na qual o termo sujeito denota real-
mente uma substância — uma substância primeira, como um homem 
ou uma couve particulares. 
 Para Aristóteles, assim como para Parménides, é um erro equiparar 
simplesmente o ser à existência. Quando discute, na Metafísica, os 
sentidos de «ser» e «é» do seu léxico filosófico, Aristóteles nem sequer 
refere a existência como um dos sentidos do verbo ser, uma utilização 
que deverá distinguir-se da utilização do verbo com um complemento 
num predicado, tal como em «ser um filósofo». Isto surpreende-nos, já 
que ele próprio parece fazer essa distinção em livros anteriores. Nas 
Refutações Sofísticas, para contradizer a falácia segundo a qual aquilo 
em que se pensa deve existir para ser pensado, Aristóteles distingue 
entre «ser F», no qual ao verbo se segue um predicado (por exemplo, 
«ser pensado»), e apenas «ser». Aristóteles toma uma posição seme-
lhante em relação ao ser F daquilo que deixou de ser, sem mais: por 
exemplo, de «Homero é um poeta» não se segue que Homero é. 
 Será talvez um erro procurar na obra de Aristóteles um só trata-
mento da existência. Quando os filósofos levantam questões a propósi-
to das coisas que realmente existem e daquelas que não existem, é 
possível que tenham em mente três contrastes diferentes: entre o 
abstracto e o concreto (por exemplo, sabedoria versus Sócrates), entre 
o ficcional e o factual (por exemplo, Pégaso versus Bucéfalo) e entre o 
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existente e o defunto (por exemplo, a Grande Pirâmide versus o Colos-
so de Rodes). Aristóteles lida com os três problemas em obras diferen-
tes. Lida com o problema das abstracções quando discute os acidentes: 
são sempre modificações da substância. Qualquer afirmação sobre 
abstracções (como cores, acções, mudanças) deve ser analisável como 
uma afirmação sobre substâncias primeiras concretas. Lida com o 
problema do ficcional conferindo ao «é» o sentido de «é verdadeiro»: 
uma ficção é um pensamento genuíno, mas não é (ou seja, não é um 
pensamento verdadeiro). O problema sobre o existente e o defunto, 
que lida com as coisas que existem e aquelas que deixaram de existir, é 
resolvido pela aplicação da doutrina da matéria e da forma. Neste 
sentido, existir é ser matéria sob uma certa forma, é ser uma coisa de 
certa categoria: Sócrates deixa de existir ao deixar de ser um ser 
humano. Para Aristóteles, o Ser inclui qualquer coisa que exista de 
uma destas três maneiras.  
 Se o Ser é isso, o que é então o Ser enquanto Ser? A resposta é que 
não existe tal coisa. É certamente possível estudar o Ser enquanto ser 
e procurar as causas do mesmo. Mas isto é entrar num tipo de estudo 
especial, procurar um tipo de causa especial. Não é estudar um tipo 
de Ser especial nem procurar as causas de um tipo de Ser especial. 
Mais do que uma vez, Aristóteles insistiu em que «Um A enquanto F é 
G» deve ser entendido como um sujeito A e um predicado «é, enquan-
to F, G». Não deve ser entendido como consistindo num predicado «é 
G» que está ligado ao sujeito Um-A-enquanto-F. Eis um dos seus 
exemplos: «Um bem pode ser conhecido como bem» não deve ser 
analisado como «um bem como bem pode ser conhecido», porque 
«um bem como bem» é uma expressão destituída de sentido.  
 Mas se «A enquanto F» é um pseudo-sujeito em «Um A enquanto F 
é G», também «A enquanto F» é um pseudo-objecto em «Nós estuda-
mos A enquanto F». O objecto desta frase é A , e o verbo é «estudamos 
enquanto F». Estamos a falar não do estudo de um tipo particular de 
objecto, mas de um tipo particular de estudo, um estudo que procura 
tipos particulares de explicações e causas, causas enquanto F. Por 
exemplo, quando estudamos fisiologia humana, estudamos os homens 
enquanto animais, ou seja, estudamos as estruturas e funções que os 
homens têm em comum com os animais. Não existe um objecto que 
seja um homem enquanto animal, e seria um disparate perguntar se 
todos os homens, ou se apenas alguns especialmente embrutecidos, 
serão homens enquanto animais. É igualmente disparatado perguntar 
se o Ser enquanto Ser significa todos os seres ou apenas alguns seres 
especialmente divinos. 
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 Contudo, podemos estudar qualquer ser do ponto de vista partic u-
lar do ser, ou seja, podemos estudá-lo em virtude daquilo que tem em 
comum com todos os outros seres. Será talvez legítimo pensar que isto 
é muito pouco: de facto, o próprio  Aristóteles afirma que nada possui 
ser enquanto sua essência ou natureza: não há nada que seja apenas 
ser e nada mais. Mas estudar algo enquanto um ser é estudar algo 
sobre o qual é possível fazer predicações verdadeiras, precisamente do 
ponto de vista da possibilidade de fazer predicações verdadeiras sobre 
isso. A filosofia primeira de Aristóteles não estuda um tipo particular 
de ser; estuda tudo, todo o Ser, precisamente enquanto tal. 
 Ora, a ciência aristotélica é uma ciência de causas,  pelo que a ciên-
cia do Ser enquanto ser será uma ciência que procura as causas da 
existência de qualquer verdade acerca de toda e qualquer coisa. Pode-
rão existir tais causas? Não é difícil conferir sentido ao facto de um 
tipo particular de ser possuir uma causa enquanto ser. Se eu nunca 
tivesse sido concebido, nunca existiriam quaisquer verdades sobre 
mim; Aristóteles afirma que se Sócrates nunca tivesse existido, as 
frases «Sócrates está bem» e «Sócrates não está bem» jamais pode-
riam ser verdadeiras. Portanto os meus pais, que me deram existência, 
são as minhas causas enquanto ser. (São também as minhas causas 
enquanto ser humano.) Tal como os pais deles, e os pais dos pais deles 
por sua vez, e, em última instância, Adão e Eva, no caso de descen-
dermos todos de um único par. E se algo tivesse dado existência a 
Adão e Eva, seria essa a causa de todos os seres humanos, enquanto 
seres. 
 Posto isto, podemos ver claramente de que modo o Deus cristão, o 
criador do mundo, pode ser entendido como a causa do Ser enquanto 
ser — a causa, pela sua própria existência, das verdades sobre si pró-
prio, e, como criador, a causa eficiente da possibilidade de toda e 
qualquer verdade acerca de toda e qualquer coisa. Mas no sistema de 
Aristóteles, que não inclui um criador do mundo, qual é a causa do Ser 
enquanto ser? 
 No cume da hierarquia aristotélica dos seres estão os motores 
móveis e imóveis que são as causas finais de toda a geração e corrup-
ção. São assim, de certo modo, as causas de todos os seres perceptíveis 
e corruptíveis, desde que sejam seres. A ciência que pretenda alcançar 
o motor imóvel estará a estudar a explicação de toda e qualquer predi-
cação verdadeira e, desse modo, de todo e qualquer ser enquanto ser. 
Na sua Metafísica, Aristóteles explica que existem três tipos de subs-
tâncias: os corpos perecíveis, os corpos eternos e os seres imutáveis. 
Os dois primeiros tipos pertencem à ciência da natureza, e o terceiro à 
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filosofia. Aquilo que explicar a substância, afirma, explicará todas as 
coisas, já que sem substâncias não existiriam mudanças activas nem 
passivas. Aristóteles avança então para a comprovação da existência de 
um motor imóvel, concluindo que «de tal princípio dependem os céus 
e a natureza» — ou seja, tanto os corpos eternos como os corpos pere-
cíveis dependem do ser imutável. E este é o divino, o objecto da teolo-
gia. 
 O motor imóvel é anterior às outras substâncias, e estas são ante-
riores a todos os outros seres. «Anterior» é aqui utilizado não num 
sentido temporal, mas para denotar dependência: A é anterior a B, se 
pudermos ter A sem B mas não B sem A . Se não existisse um motor 
imóvel, não existiriam os céus e a natureza; se não houvesse substân-
cias, não haveria qualquer outra coisa. Podemos agora entender por 
que motiv o Aristóteles afirmava que aquilo que é anterior possui um 
poder explicativo mais elevado do que aquilo que é posterior, e por que 
razão a ciência dos seres divinos, sendo anterior, pode entender-se 
como a mais universal das ciências: porque lida com seres que são 
anteriores, isto é, mais recuados na cadeia da dependência. A ciência 
dos seres divinos é mais universal do que a ciência da física porque 
explica tanto os seres divinos como os seres naturais; a ciência da 
física explica apenas os seres naturais e não os seres div inos. 
 Por fim, conseguimos compreender como se harmonizam as dife-
rentes definições da filosofia primeira. Qualquer ciência pode ser 
definida pela área que pretende explicar ou por meio da especificação 
dos princípios pelos quais o explic a. A filosofia primeira tem como 
área de explicação o universal: propõe-se apresentar um tipo de expli-
cação para toda e qualquer coisa e encontrar uma das causas da verda-
de de toda e qualquer predicação verdadeira. É a ciência do Ser 
enquanto ser. Mas, se passarmos do explicandum para o explicans, 
podemos dizer que a filosofia primeira é a ciência do divino; pois aqui-
lo que explica fá-lo por referência ao motor imóvel divino. Não lida 
apenas com um só tipo de Ser, já que faz a descrição não apenas do 
próprio divino, mas de tudo o que existe ou é alguma coisa. Mas é, por 
excelência, a ciência do divino, já que explica tudo por referência ao 
divino e não, como a física, por referência à natureza. Assim, a teologia 
e a ciência do Ser enquanto ser são uma e a mesma primeira filosofia. 
 Somos por vezes levados a pensar que a fase final da compreensão 
da metafísica aristotélica é uma apreciação da natureza profunda e 
misteriosa do Ser enquanto Ser. Na verdade, o primeiro passo em 
direcção a essa compreensão é a tomada de consciência de que o Ser 
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enquanto Ser é um espectro quimérico engendrado por não se prestar 
atenção à lógica aristotélica. 



 

5 
A filosofia grega depois de Aristó-

teles 

A ERA HELENÍSTICA  

 Com a morte de Alexandre Magno na Babilónia, em 323, o seu 
vasto império foi dividido entre os seus primeiros oficiais, que funda-
ram uma série de reinos independentes. O mais duradouro foi o de 
Ptolomeu e sua família, no Egipto e na Líbia, que sobreviveu até à 
derrota infligida a Marco António e Cleópatra pelo imperador romano 
Augusto, em 31 a. C. Nos séculos que decorreram entre a morte de 
Alexandre e a de Cleópatra, os domínios dos outros generais de Ale-
xandre foram subdivididos em reinos mais pequenos, que, um após 
outro, caíram sob o poder de Roma, tornando-se províncias do seu 
Império. Estes séculos, no decurso dos quais a civilização grega flores-
ceu em toda a região em torno do Mediterrâneo Oriental, são conheci-
dos pelos historiadores como «a era helenística». 
 Neste período, os colonizadores gregos entraram em contacto com 
sistemas de pensamento muito diferentes dos seus. Na Bactriana, no 
extremo oriental do antigo império, a filosofia grega descobre a reli-
gião de Buda, energicamente propagada pelo devoto rei indiano, Aso-
ka; dois diálogos que sobreviveram contam a história da conversão ao 
budismo do rei grego Menandro. Na Pérsia, os gregos entram em 
contacto com a já antiga religião de Zaratustra (cujo nome heleniza-
ram para Zoroastro), que entendia o mundo como um campo de bata-
lha entre dois princípios divinos, um benévolo e o outro malévolo. Na 
Palestina travaram conhecimento com os judeus, os quais, desde o seu 
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regresso do exílio na Babilónia, em 538, formavam uma comunidade 
estritamente monoteísta centrada no culto do Templo em Jerusalém. 
Os livros dos Macabeus, entre os textos apócrifos da Bíblia, falam da 
resistência dos judeus à assimilação da cultura grega no reinado de 
Antíoco IV da Síria. Os primeiros Ptolomeus no Egipto construíram a 
nova cidade de Alexandria, cujos cidadãos provinham de todas as 
partes do mundo grego. Fundaram uma biblioteca magnífica e bem 
catalogada que se tornaria a inveja do resto do mundo, que só teve 
rival, mais tarde, na biblioteca do rei Átalo, em Pérgamo, na Ásia 
Menor. Foi em Alexandria que a Bíblia hebraica seria traduzida para 
grego; esta versão era conhecida como a «Bíblia dos Setenta», aludin-
do ao número de estudiosos que teriam colaborado na sua tradução. 
Em Alexandria, uma série de brilhantes matemáticos e cientistas com-
petiam com os eruditos da Academia e do Liceu que, em Atenas, pros-
seguiam o trabalho dos seus fundadores, Platão e Aristóteles. 
 Os mais conhecidos filósofos atenienses da geração posterior à 
morte de Alexandre não eram membros da Academia nem do Liceu, 
mas fundadores de novas instituições rivais: Epicuro, que fundou uma 
escola conhecida como «O Jardim», e Zenão, cujos partidários se 
chamavam «estóicos» por ensinarem na Stoa ou pórtico pintado. A 
multiplicação das escolas em Atenas reflectia um interesse crescente 
pela filosofia como parte essencial da formação das classes mais elev a-
das. 

EPICURISMO 

 Epicuro, nascido de uma família de expatriados gregos de Samos, 
estabeleceu-se em Atenas por volta de 306 a. C. e aí viveu até à sua 
morte, em 271. Os seus discípulos no Jardim, que incluíam mulheres e 
escravos, viviam humildemente e mantinham-se afastados da vida 
pública. Epicuro escreveu 300 livros, mas tudo se perdeu, à excepção 
de algumas cartas. Alguns fragmentos do seu tratado Da Natureza 
foram soterrados em lava vulcânica em Herculano, aquando da erup-
ção do Vesúvio em 79 d. C.; nos tempos modernos foram cuidadosa-
mente desenrolados e decifrados. Até hoje, contudo, o nosso conheci-
mento das doutrinas de Epicuro continua a apoiar-se sobretudo num 
longo poema latino escrito no primeiro século da era cristã pelo seu 
discípulo Lucrécio, intitulado Da Natureza das Coisas (De Rerum 
Natura). 
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 O objectivo da filosofia de Epicuro é tornar possível a felicidade 
pela eliminação do seu grande obstáculo: o medo da morte. É o temor 
da morte que leva o homem a procurar riqueza e poder, na esperança 
de a adiar, e a lançar-se em frenética actividade para esquecer a sua 
inevitabilidade. O medo da morte é instilado em nós pela religião, que 
prenuncia uma vida depois da morte cheia de sofrimentos e punições. 
Mas tal perspectiva é, para Epicuro, ilusória. Lucrécio clarifica elo-
quentemente este aspecto: não precisamos de temer a morte, a sobre-
vivência ou a reencarnação. 
 

Que tem este papão, a morte, que tanto assusta os homens,  
se tanto as almas como os corpos morrem? 
Tal como antes de nascermos não sentíamos dor  
quando as armas púnicas infestavam a terra e o mar, 
assim também quando se desagregar a nossa mortal ossatura  
e o corpo sem vida for separado do espírito,  
libertados seremos dos sentidos de dor e sofrimento,  
nada sentiremos, porque nada seremos.  
Ainda que se percam a terra nos mares e os mares nos céus  
não nos mexeremos,  seremos simplesmente pelo acaso remexidos.  
Não, mesmo supondo que sofrida a consumação do destino 
a alma possa sentir no seu estado dividido,  
que nos importa isso a nós? Pois nós só somos nós  
enquanto as almas e os corpos permanecerem unidos.  
Não, ainda que os nossos átomos se revolvam ao acaso 
e a matéria regresse à sua antiga dança; 
ainda que o tempo pudesse devolver-nos a vida e o movimento 
e fazer dos nossos corpos aquilo que outrora foram; 
que ganharíamos nós com toda essa azáfama? 
O homem novo seria  uma coisa nova.  

 
 Foi para eliminar o medo da morte e para demonstrar que os terro-
res da religião não passavam de fantasias que Epicuro concebeu a sua 
ideia da natureza e da estrutura do mundo. 
 Adoptou, com algumas modificações, o atomismo de Demócrito. Os 
átomos, unidades indivisíveis e imutáveis, deslocam-se no vazio e no 
espaço infinito; inicialmente, todos se deslocam em sentido descen-
dente a uma velocidade constante e igual, mas por vezes mudam de 
direcção e colidem uns com os outros. Dessas colisões resulta tudo o 
que existe nos céus e na terra. Como todas as outras coisas, também a 
alma é constituída por átomos, que diferem dos outros por serem mais 
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pequenos e subtis. Com a morte, os átomos da alma dispersam-se e 
tornam-se incapazes de sentir, porque já não ocupam o seu lugar 
apropriado num corpo. Os próprios deuses são constituídos por áto-
mos, tal como os seres humanos e os animais; mas, visto viverem em 
regiões menos turbulentas, encontram-se a salvo dos perigos da disso-
lução. Epicuro não era ateu, mas estava convencido que os deuses não 
se interessavam pelos assuntos deste mundo, vivendo a sua própria 
vida em ininterrupta tranquilidade. Por este motivo, defendia que a 
crença na providência divina era uma superstição e que os rituais 
religiosos eram, na melhor das hipóteses, inúteis. 
 Ao contrário de Demócrito, Epicuro pensava que os sentidos eram 
fontes seguras de informação e desenvolveu uma ideia atomista acerca 
do seu funcionamento. Todos os corpos expelem finas películas dos 
átomos que os constituem, películas essas que retêm a sua forma ori-
ginal, servindo assim como imagens (eidola) dos corpos originais. A 
percepção  ocorre quando estas imagens entram em contacto com os 
átomos da alma. As aparências que atingem a alma nunca são falsas; 
correspondem sempre exactamente à sua fonte. Se nos enganamos 
quanto à realidade, é porque usamos estas aparências genuínas como 
base para falsos juízos. Se as aparências são contraditórias, como 
quando um remo parece dobrado dentro da água e recto quando fora 
dela, as duas aparências devem ser entendidas como testemunhos 
honestos sobre os quais o espírito deve ponderar para chegar a um 
juízo. Nos casos em que as aparências são insuficientes para esclarecer 
uma disputa entre teorias rivais (sobre a verdadeira dimensão do Sol, 
por exemplo), o espírito deverá abster-se de qualquer juízo e demons-
trar igual tolerância para com todas as hipóteses. 
 A pedra basilar da filosofia moral de Epicuro é a doutrina segundo 
a qual o prazer é o princípio e o fim da vida feliz. Contudo, Epicuro 
traça uma distinção entre os prazeres que resultam da satisfação dos 
desejos e os prazeres que surgem uma vez satisfeitos todos os desejos. 
Os prazeres que resultam da satisfação dos nossos desejos ligados à 
comida, à bebida e ao sexo são prazeres inferiores, já que estão ligados 
à dor: o desejo que satisfazem é em si próprio doloroso, e a sua satisfa-
ção leva à renovação do desejo. Devemos procurar, pois, os prazeres 
tranquilos, tais como o da amizade privada. 
 Embora fosse um atomista, Epicuro não era determinista; pensava 
que os seres humanos gozavam de livre-arbítrio e procurou explicá-lo 
recorrendo às arbitrárias mudanças de direcção  dos átomos. Sendo 
livres, somos senhores do nosso próprio destino: os deuses não 
impõem necessidade nem interferem nas nossas escolhas. Não pode-
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mos escapar à morte, mas se a olharmos de uma perspectiva verdadei-
ramente filosófica, ela deixa de ser um mal. 

ESTOICISMO 

 O epicurismo sobreviveu 600 anos após a morte de Epicuro; mas, 
apesar de encontrar uma expressão admirável no grande poema de 
Lucrécio, nunca foi tão popular como o estoicismo, fundado pelo seu 
contemporâneo Zenão de Cítio. Zenão era originário de Chipre, onde, 
tendo lido um livro acerca de Sócrates, se apaixonou pela filosofia que 
o levou a emigrar para Atenas mais ou menos na mesma altura que 
Epicuro. Aí viria a estudar sob a orientação de uma série de professo-
res. Inicialmente, tornou-se discípulo do cínico Crates, o qual, segundo 
lhe diziam, era o mais próximo equiv alente contemporâneo de Sócra-
tes. O cinismo não era uma escola de filosofia, mas um modo de vida 
boémio, baseado no desprezo pela riqueza material e pelas conven-
ções. O seu fundador fora Diógenes de Sinope, que vivia como um cão 
(«cínico» significa «semelhante ao cão») dentro de um barril à laia de 
casota. Visitado pelo grande Alexandre, que lhe perguntou o que podia 
fazer por ele, Diógenes replicou: «Podes desviar-te da minha luz». O 
contacto de Zenão com o cinismo ensinou-o a conferir ao ideal da 
auto-suficiência um papel de destaque na sua filosofia. 
 Ao contrário de Diógenes, que adorava arreliar Platão, e de Crates, 
que gostava de escrever poesia satírica, Zenão levou muito a sério a 
filosofia sistemática. Os seus escritos não sobreviveram; o nosso 
conhecimento dos seus ensinamentos apoia-se na obra de escritores 
do período romano, como Séneca, filósofo da corte de Nero, e o impe-
rador Marco Aurélio . Sabemos que fundou a tradição estóica da divisão 
da filosofia em três disciplinas princ ipais: lógica, ética e física. Os seus 
discípulos defendiam ser a lógica o esqueleto, a ética a carne, e a física a 
alma da filosofia. Zenão preocupou-se essencialmente com a ética, mas 
esteve muito ligado a dois dialécticos originários de Mégara — Diodoro 
de Cronos e Fílon — que prosseguiram a tarefa do Liceu de preencher as 
lacunas que Aristóteles deixara na sua lógica. 
 Após a morte de Zenão, a liderança da Stoa passou para Cleantes, 
um pugilista convertido que se especializou em física e metafísica. 
Homem devoto, Cleantes escreveu um notável hino a Zeus, ao qual se 
dirige em termos que um monoteísta judeu ou cristão consideraria 
apropriados para endereçar ao Nosso Senhor: 
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   Zeus todo-poderoso 
  Autor da Natureza, designado por muitos nomes, ave! 
  A tua lei a todos governa; e a voz do mundo para ti se ergue.  
  Pois de ti nascemos, e só nós entre as coisas vivas 
  Que se movem na terra fomos criados à imagem de Deus. 
 

 S. Paulo conhecia este hino e citou-o quando pregou em Atenas.  
 A Cleantes sucedeu Crisipo, que liderou a escola entre 232 e 206. 
Fez da ética a sua especialidade, mas também desenvolveu e alargou o 
trabalho dos seus predecessores, tendo sido o primeiro a apresentar o 
estoicismo como um sistema inteiramente integrado. Uma vez que as 
obras destes três primeiros estóicos se perderam, é difícil determinar 
com precisão o contributo de cada um; as suas doutrinas avaliam-se 
melhor em conjunto . 
 A lógica dos estóicos difere da aristotélica em vários aspectos. Aris-
tóteles utilizou letras como variáveis, ao passo que os estóicos usaram 
números; a estrutura típica de uma frase numa inferência aristotélica 
era «Todo o A é B»; a frase típica de uma inferência estóica era «Se a 
primeira, então a segunda». A diferença entre letras e números é tri-
vial; aquilo que importa realmente é que as variáveis de Aristóteles 
representavam termos (sujeitos e predicados), ao passo que as variá-
veis dos estóicos representavam frases inteiras. A silogística aristotéli-
ca formaliza aquilo que hoje em dia poderíamos chamar «lógica de 
predicados»; a dos estóicos formaliza aquilo a que chamamos «lógica 
proposicional». Vejamos um típica inferência considerada pelos estói-
cos: 
 

      Se Platão está vivo, Platão respira.  
      Platão está vivo.  
      Logo, Platão respira.  

 
 Na lógica estóica, a validade do argumento não depende do conteú-
do das frases individuais — esta é uma das suas mais importantes 
características. De acordo com o ponto de vista estóico, o seguinte 
argumento não é menos sólido do que o anterior: 
 

     Se Platão está morto, Atenas é na Grécia.  
     Platão está morto.  
     Logo, Atenas é na Grécia.  
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 A primeira premissa deste argumento será verdadeira se, tal como 
os estóicos, aceitarmos uma definição particular do «se…, então…» 
inicialmente sugerida por Fílon. Segundo este filósofo, uma frase com 
a forma «Se a primeira, então a segunda» será verdadeira em todos os 
casos, excepto quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. No 
dia a dia, utilizamos geralmente o «se…, então…» quando existe uma 
ligação qualquer entre o conteúdo das frases assim interligadas. Mas 
usamos por vezes a definição de Fílon — por ex emplo, quando dizemos 
«Se Atenas é na Turquia, eu sou holandês», como forma de negar que 
Atenas se situa na Turquia. Acontece que a definição mínima dos 
estóicos para o «se» é a mais útil para o desenvolvimento técnico da 
lógica proposicional, e é essa que os lógicos utilizam actualmente. A 
lógica proposicional dos estóicos é hoje entendida como o elemento 
básico da lógica, sobre o qual a lógica de predicados de Aristóteles se 
constrói como uma superstrutura. 
 Sob a designação de «lógica», os estóicos investigaram também a 
filosofia da linguagem. Possuíam uma sofisticada teoria dos signos, 
que estudava tanto as coisas significantes como as significadas. As 
coisas significantes eram classificadas como voz, fala ou discurso. A 
voz podia representar o som inarticulado, a fala o som articulado mas 
falho de sentido, e o discurso o som articulado e com sentido. As coisas 
significadas podiam ser corpos ou afirmações (lekta). Por afirmações 
entende-se não a frase, mas aquilo que é dito na frase. Se digo «Díon 
caminha», a palavra «Díon» significa o corpo que vejo; mas aquilo que 
quero dizer com a frase não é um corpo, mas sim uma afirmação sobre 
um corpo. 
 Neste sentido, há um choque entre a lógica e a física estóicas: as 
afirmações da lógica estóica são entidades não corpóreas, ao passo que 
a física estóica apenas reconhece a existência aos corpos. Os estóicos 
pensavam que, em tempos, existia apenas o fogo , do qual emergiram 
gradualmente os restantes elementos e os acessórios habituais do 
universo. No futuro, o mundo regressará ao fogo numa conflagração 
universal, e então o ciclo da sua história repetir-se-á uma e outra vez. 
Tudo isto ocorre de acordo com um sistema de leis a que podemos 
chamar «destino », porque as leis não admitem excepções, ou «prov i-
dência», porque as leis foram estabelecidas por Deus com propósitos 
benéficos.  
 Os estóicos aceitavam a distinção aristotélica entre matéria e for-
ma; mas, como materialistas conscienciosos que eram, defendiam que 
a forma era também corpórea — um corpo delicado e subtil a que 
chamavam «sopro» (pneuma). A alma e a mente humanas eram feitas 
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deste pneuma, tal como Deus, que é a alma do cosmos, cosmos este 
que, no seu todo, é um animal racional. Se Deus e a alma não fossem 
eles próprios corpóreos, argumentavam os estóicos, não poderiam agir 
sobre o mundo material. 
 O sistema divinamente concebido é a chamada Natureza, e o fim da 
nossa vida deveria ser viver de acordo com a Natureza. Já que todas as 
coisas são determinadas, nada pode escapar às leis da Natureza. Mas 
os seres humanos são livres e responsáveis, apesar do determinismo 
do destino. A vontade deve ser dirigida no sentido de viver de acordo 
com a natureza humana por meio da obediência à razão. É esta aceita-
ção voluntária das leis da Natureza que constitui a virtude; e a virtude 
é necessária e suficiente para a felicidade. A miséria, o encarceramento 
e o sofrimento, já que não podem roubar a virtude, também não 
podem roubar a felicidade; uma pessoa virtuosa não pode sofrer 
nenhum verdadeiro mal. Significa isto que devemos ser indiferentes à 
infelicidade dos outros? Bom, a saúde e a riqueza merecem na verdade 
a nossa indiferença; mas os estóicos, de modo a poderem cooperar 
com os não -estóicos, foram forçados a concordar que certos assuntos 
mereciam mais indiferença do que outros.  
 Uma vez que a sociedade é natural aos seres humanos, o estóico, no 
seu objectivo de viver em harmonia com a Natureza, deverá tomar o 
seu lugar na sociedade e cultivar as virtudes sociais. Embora a escrav a-
tura e a liberdade sejam igualmente indiferentes, é legítimo preferir 
uma à outra, ainda que a virtude possa ser praticada em ambas as 
situações. E quanto à própria vida? Será objecto de indiferença? O 
estóico virtuoso não perderá a sua virtude quer viva, quer morra; mas 
é legítimo que tome a opção racional de abandonar a vida sempre que 
se encontrar perante aquilo que os não-estóicos consideram males 
intoleráveis. 

CEPTICISMO 

 As línguas modernas mantêm vestígios tanto do epicurismo como 
do estoicismo, mas com diferentes graus de exactidão. Em inglês, 
epicure  designa um gastrónomo — mas este encontraria escassa satis-
fação na dieta à base de pão e queijo de Epicuro. Mas uma atitude 
estóica perante o sofr imento e a morte já reflecte com justeza um dos 
aspectos da filosofia estóica. Contudo, uma terceira escola, contempo-
rânea do epicurismo e do estoicismo, deixou na linguagem uma marca 
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que nada tem de ambíguo: o significado básico de «cepticismo» não 
se alterou desde os cépticos do século III a.  C.  
 O cepticismo foi fundado por Pirro de Élis, um soldado do exército 
de Alexandre, contemporâneo de Epicuro. Pirro sustentava que nada 
podia ser conhecido e, em conformidade com esse ponto de vista, não 
escreveu qualquer livro; mas as suas doutrinas chegaram a Atenas nos 
primeiros anos do século III a. C. pela mão dos seus discípulos Tímon e 
Arcesilau. Tímon negou a possibilidade de se descobrir quaisquer 
princípios auto-evidentes que servissem como fundamento das ciên-
cias; na ausência de tais axiomas, todas as linhas de raciocínio teriam 
de ser ou circulares ou infinitas. Por volta de 273, Arcesilau tornou-se 
líder da Academia platónica, levando os seus discípulos a abandonar 
as obras dogmáticas mais tardias de Platão  em favor dos seus diálogos 
socráticos, mais antigos. Ele próprio, à semelhança de Sócrates, cos-
tumava demolir as teses avançadas pelos seus alunos; a atitude mais 
apropriada para um filósofo era a de suspender o juízo sobre todos os 
tópicos importantes. Arcesilau teve um enorme impacto sobre a Aca-
demia, que se iria manter como o centro do cepticismo ao longo dos 
200 anos seguintes. 
 Os cépticos da Academia tomavam o sistema estóico como o seu 
principal alvo de ataque. Os estóicos eram empiristas, ou seja, afirma-
vam que todo o conhecimento derivava da experiência sensorial de 
indivíduos concretos. A aparência que as coisas apresentam aos nossos 
sentidos são o fundamento de toda a ciência; mas as aparências podem 
iludir-nos, e precisamos de um teste, ou «critério », para decidir quais 
as aparências seguras que devemos aceitar. Os cépticos sustentavam 
que as coisas surgiam de modo diferente a diferentes espécies (o 
bicho -de-conta é saboroso para os ursos, mas não para os seres huma-
nos), de modo diferente a diferentes indivíduos da mesma espécie (o 
mel é doce para alguns homens e amargo para outros) e diferentemen-
te à mesma pessoa em alturas diferentes (o sabor do vinho é amargo 
com figos e doce com nozes). Como podem resolver-se estes confl itos? 
 Os estóicos afirmam que o conhecimento deve basear-se não sobre 
qualquer aparência, mas sobre uma aparência de determinado tipo, 
uma «aparência cognitiva» (phantasia kataleptike) — uma aparência 
que provém de um objecto real e nos compele a aceitá-la. Os cépticos 
contrapõem perguntando como é possível distinguir as aparências 
cognitivas. De pouco serve defini-las como aquelas que compelem à 
aceitação, já que as pessoas se sentem frequentemente compelidas a 
aceitar aparências que acabam por revelar-se ilusórias. Os estóicos 
respondem que um homem verdadeiramente sábio sabe distinguir 
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entre as aparências cognitivas e aquelas que o não são. Mas como 
sabemos que alguém é verdadeiramente sábio? A procura estóica de 
um critério parece destinada ao fracasso: mesmo que o encontrásse-
mos, como saberíamos que o tínhamos encontrado? 
 O debate entre cepticismo e estoicismo prosseguiu ao longo de 
vários séculos, e grande parte do nosso conhecimento sobre os argu-
mentos de ambos os lados provém das obras de um proeminente cép-
tico do século II d. C., o médico Sexto Empírico. Sexto apresentou o 
sistema céptico no seu Hipóteses Pirrónicas e propôs-se refutar as 
escolas não -cépticas, ou «dogmáticas», nos onze livros do seu Contra 
os Professores. 

ROMA E O SEU IMPÉRIO 

 O período da filosofia helenística coincidiu com o extraordinário 
aumento de poder da República Romana. Desde a sua rejeição da 
monarquia em 510, a cidade-estado de Roma era governada por ofi-
ciais eleitos anualmente, encabeçados por dois cônsules e aconselha-
dos por um Senado de cerca de 300 aristocratas abastados. Aquando 
da morte de Alexandre, a República detinha já controle sobre grande 
parte do território continental da Itália; mas não possuía domínios 
ultramarinos, nem sequer na Sicília ou na Sardenha. A expansão 
começou com duas guerras vitoriosas contra o grande império fenício 
de Cartago, que até então dominara o Mediterrâneo Ocidental. Com a 
primeira guerra (264-238), Roma tomou a Sardenha e a Córsega; com 
a segunda (218-201), conquistou a Sicília e apoderou-se e da costa 
oriental de Espanha, a partir da qual estenderia o seu domínio a toda a 
Península Ibérica e à região francesa da Provença. No século II, Roma 
entrou em conflito com sucessivos reis macedónios e em 146, após a 
derrota do último deles, ocupou toda a Grécia. Ao mesmo tempo, após 
uma terceira e breve guerra, destruiu a cidade de Cartago e apoderou-
se do interior do Norte de África. Nos finais do século II, muitas 
regiões da Ásia Menor eram também províncias de Roma ou reinos 
aliados. 
 No século I, surgiram novos movimentos expansionistas, acompa-
nhados por uma série de encarniçadas guerras civis. Júlio César (100-
144) expandiu as fronteiras do Império para norte, da Provença para o 
Canal da Mancha, matando um milhão de gauleses e escravizando 
outros tantos. Ameaçado por uma acção judicial por parte dos seus 
inimigos internos, invadiu a Itália em 49 e autoproclamou-se senhor 
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de Roma à revelia do Senado. Em 48, tendo derrotado em Farsália o 
general do Senado Pompeu, e conquistado, uma após outra, todas as 
colónias ultramarinas, regressou a Roma e governou na qualidade de 
Ditador perpétuo. Recusou o título de Rei, mas aceitou honras divinas. 
Foi assassinado na Casa do Senado por um grupo de conspiradores 
encabeçado por Bruto e Cássio, em 15 de Março de 44. 
 Um dos mais proeminentes membros do partido de oposição a 
César era o orador Marco Túlio Cícero (106-43 a. C.). Nos seus vinte 
e muitos anos, Cícero estudara filosofia, primeiro em Atenas, onde 
entrara em contacto com as diversas escolas, e depois em Rodes, sob a 
orientação de um estóico, Possidónio. Cícero ascendeu socialmente à 
sua própria custa e foi cônsul no ano de 63, no qual sufocou uma 
conspiração, convencido de que César estava nela implicado. Gover-
nou a província da Cilícia na Ásia Menor em 51 e 50 e apoiou o parti-
do do Senado na guerra civil. Perdoado por César, regressou à Itália e 
passou o período da Ditadura a  escrever filosofia. 
 Cícero não foi um filósofo de primeiro plano, mas desempenhou um 
papel muito importante na história da filosofia. Propôs-se criar um 
vocabulário filosófico latino para que os romanos pudessem estudar a 
filosofia na sua própria língua.  Escreveu imenso sobre os ensinamen-
tos dos filósofos gregos e helenísticos, descrições que têm sido desde 
então a principal fonte do nosso conhecimento sobre essas doutrinas. 
As suas obras Da Natureza e Do Destino  contêm interessantes discus-
sões sobre teologia filosófica e sobre a questão do determinismo. O seu 
De Finibus é uma enciclopédia das opiniões dos filósofos sobre a natu-
reza do bem supremo. 
 As suas próprias opiniões eram eclécticas. Em relação à epistemo-
logia, adoptou uma posição céptica moderada que aprendera com 
Fílon de Larissa, o último líder da Academia. Na ética, favorecia mais a 
perspectiva estóica do que os ensinamentos epicuristas. Tendo escrito 
numa época de tumulto e tensão, Cícero procurou na filosofia consolo 
e segurança. Escreveu sem grande profundidade, mas com paixão e 
elegância; os seus estudos sobre a amizade e a velhice têm gozado de 
grande popularidade ao longo dos tempos. A sua principal obra sobre 
filosofia moral — Dos Deveres (De Officiis) — é dirigida ao seu filho 
logo após a morte de César; foi, em diversos períodos da história, 
considerada uma obra de referência essencial para a educação de um 
cavalheiro. 
 Cícero rejubilou com a morte de César e regressou à política com 
uma série de acerbos ataques a Marco António, cônsul de César. 
Durante algum tempo teve em Octávio, filho adoptivo de César, um 
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aliado político. Mas Marco António e Octávio aliaram-se para derrotar 
os assassinos de César, Bruto e Cássio, em Filipos, em 42 a. C. Aquan-
do desta batalha, já Cícero estava morto, executado às ordens de Mar-
co António. 
 Porém, a aliança entre Octávio e Marco António foi de pouca dura-
ção. Marco António, que desposara a irmã de Octávio, abandonou-a 
em favor da última dos Ptolomeus, a rainha Cleópatra do Egipto. Uma 
série de romanos influentes passaram então a apoiar Octávio que, 
tendo derrotado Marco António e Cleópatra em Áccio, em 31 a. C., se 
tornou o primeiro imperador romano, mudando o seu nome para 
Augusto. 

JESUS DE NAZARÉ 

 Augusto reinou 45 anos como imperador, até 14 d. C. Jesus de 
Nazaré nasceu no seu reinado e foi crucificado no reinado do seu 
sucessor, Tibério, provavelmente por volta de 30 d. C. Este mestre 
judeu, que vivia numa província remota do império, longe dos centros 
do conhecimento grego, viria a ter um efeito na história da filosofia 
não menos decisivo do que aqueles. O impacto dos seus ensinamentos, 
porém, foi retardado e indirecto. 
 A doutrina moral de Jesus, tal como é registada nos Evangelhos, 
não era órfã. No Sermão da Montanha, ensinou que não devemos 
pagar o mal com o mal; mas fora esse o ensinamento de Sócrates na 
República. Exortou os seus ouvintes a amar os seus semelhantes como 
a si mesmos; mas estava a citar o livro do Levítico hebraico, escrito 
muitos séculos antes. Defendeu que devemos não só abster-nos de 
praticar o mal, como evitar os pensamentos e desejos que poderão 
levar-nos a praticá-lo; e nisto estava de acordo com os ensinamentos 
aristotélicos segundo os quais a virtude tanto diz respeito à paixão 
quanto à acção, e o homem verdadeiramente virtuoso é não apenas 
casto como também comedido. Ensinou os seus discípulos a desprezar 
os prazeres e as honras do mundo; mas o mesmo fizeram, de modos 
diferentes, os epicuristas e os estóicos. 
 A estrutura do ensinamento de Jesus era a visão do mundo da 
Bíblia hebraica, segundo a qual o Bom Deus Jeová criara o céu e a 
terra e tudo o que neles existia. Os judeus eram o povo eleito de Jeová, 
com o privilégio exclusivo da posse da Lei divina, revelada a Moisés 
aquando da formação da nação de Israel. Tal como Heraclito e outros 
pensadores gregos e helenísticos, Jesus previu que o mundo seria 
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sujeito a um juízo divino, que teria lugar por entre catástrofes à escala 
cósmica. Aquilo que o distinguia era entender o juízo como um aconte-
cimento iminente e localizado, no qual ele próprio desempenharia um 
papel crucial; ele era o  Messias, o libertador enviado por Deus que os 
judeus devotos aguardavam há séculos. Quando, após a sua morte, os 
céus e a terra seguiram o seu curso habitual, os discípulos de Jesus 
tiveram de lidar com um problema que não fora enfrentado por outros, 
como os estóicos, que tinham relegado para um futuro distante e inde-
finido o fim do drama cósmico. 
 A descrição que Jesus faz da sua própria identidade, tal como foi 
apresentada e desenvolvida pelos seus primeiros seguidores, encerra 
inúmeros problemas filosóficos. S. Paulo, cujas cartas constituem os 
dados mais antigos que possuímos sobre as crenças dos primeiros 
cristãos, entendeu a morte de Jesus na cruz como a libertação do géne-
ro humano de uma maldição sobre si lançada desde o primeiro casal 
humano, cuja criação era descrita no início da Bíblia hebraica. Enten-
dia-a também como a libertação dos discípulos de Cristo, fossem eles 
judeus ou gentios, da obrigação de obedecer aos minuciosos manda-
mentos da Lei de Moisés. O entendimento que Paulo fazia da morte na 
cruz tornou-se indissociável da refeição cerimonial instituída por 
Jesus na noite que antecedeu a sua morte, refeição que seria repetida 
em sua memória pelos seus seguidores até aos nossos dias. 
 Segundo S. Paulo, aqueles que Deus elegera como objectos da sua 
Graça e favor para serem os fiéis seguidores do Salvador, tinham à sua 
espera uma vida eterna abençoada. A vida futura prometida por S. 
Paulo não era a vida imortal da alma platónica, mas uma existência 
corpórea glorificada semelhante àquela que o próprio Jesus gozara 
quando se erguera do túmulo, três dias após a sua morte na cruz. As 
cartas de S. Paulo seriam citadas ao longo dos séculos seguintes sem-
pre que teólogos e filósofos debatiam o problema do pecado e da Gra-
ça, do destino e da predestinação, e da natureza do mundo futuro. 
 Nos Actos dos Apóstolos diz-se que S. Paulo, numa das suas viagens 
de pregador, visitou Atenas, envolvendo-se num debate com filósofos 
estóicos e epicuristas. O sermão que S. Lucas lhe atribui foi talentosa-
mente concebido e revela um conhecimento dos assuntos em debate 
entre as escolas filosóficas: 
 

Ao passar por aqui e ao observar a forma como adorais os vossos deu-
ses, encontrei um altar onde estava escrito: ao deus desconhecido. 
Aquele a quem adorais na ignorância, eu vo-Lo mostro. O Deus que fez 
o mundo e tudo o que nele existe, visto ser Senhor dos céus e da terra, 
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não habitou templos feitos pela mão do homem nem é adorado pela 
mão do homem, como se tivesse necessidade de alguma coisa, visto ter 
sido Ele próprio a dar vida e fôlego a todos os homens de todas as par-
tes e a fazer de um sangue todas as nações humanas, para que habitas-
sem a face inteira da terra, destinando,  em tempos há muito idos, a 
finalidade da sua existência, que é procurar Deus, se o puderem sentir e 
encontrar, apesar de não estar distante de cada um de nós. Pois Nele 
vivemos, Nele nos movemos e Nele temos o nosso ser tão seguramente 
quanto o afirmaram os vossos próprios poetas. Pois fomos também por 
Ele criados. Assim, visto que fomos por Deus criados, não devemos 
pensar que a divindade é semelhante àquela que é esculpida em ouro, 
prata ou pedra pela arte e imaginação dos homens.  

 
 Uma lenda posterior imagina que S. Paulo entabulou uma conver-
sação filosófica com o filósofo estóico Séneca. A ideia não é inteira-
mente extravagante; S. Paulo compareceu certa vez em tribunal peran-
te Gálio, irmão de Séneca, e tinha amigos no palácio de Nero, onde 
Séneca exerceu longamente a sua influência. Ambos os homens morre-
ram mais ou menos na mesma altura, Paulo provavelmente aquando 
da perseguição aos cristãos que se seguiu ao grande incêndio de Roma, 
em 64, e Séneca por suicídio socrático em 65. 
 Foi provavelmente por essa altura que os Evangelhos cristãos 
começaram a ser redigidos. Em todos eles se apresenta Jesus como o 
Filho de Deus. O Evangelho de S. João chama-lhe também a Palavra 
de Deus, o instrumento da criação divina. A linguagem de S. João 
assemelha-se à do filósofo judeu Fílon de Alexandria, contemporâneo 
de Jesus, que nos seus tratados procurou conciliar o platonismo com a 
Bíblia hebraica. Mas a mensagem fundamental de S. João é muito 
diferente da de Fílon: a Palavra de Deus, que estava com Deus antes do 
começo do mundo, é uma e a mesma coisa que o ser humano Jesus, 
que viveu e morreu na Galileia e na Judeia. A mitologia grega conhecia 
inúmeros deuses incarnados, e o próprio Alexandre persuadira-se de 
que era filho de Zeus. Mas não havia precedentes para a ideia de que o 
Deus do judaísmo monoteísta, um Deus transcendente tão afastado do 
antropomorfismo quanto o Deus de Xenófanes, Parménides e Platão , 
pudesse encarnar e viver entre os homens. Como veremos mais à fren-
te, esta doutrina cristã da Incarnação proporcionaria terreno fértil 
para o desenvolvimento de novos e subtis conceitos filosóficos que 
afectaram o pensamento humano, não apenas no que respeita à divin-
dade, como também à própria natureza humana. 
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CRISTIANISMO E GNOSTICISMO 

 Nos séculos II e III, o cristianismo, agora organizado numa igreja 
disciplinada, disseminou-se pelo Império Romano. Ganhou raízes 
principalmente nas cidades, em comunidades presididas por bispos: a 
palavra cristã para designar os não-cristãos — «pagão» — era origi-
nalmente apenas a palavra latina para «homem do campo». Neste 
período, as atitudes cristãs para com a filosofia eram muito diversas. 
Alguns dos primeiros autores cristãos, como Justino Mártir, um ex -
platónico convertido à nova religião, serviu-se de excertos dos diálogos 
de Platão para defender a perspectiva cristã, sustentando que Platão 
fora influenciado pela Bíblia hebraica. Outros, como o autor africano 
Tertuliano, afirmaram que Atenas e Jerusalém nada tinham em 
comum e condenaram todas as tentativas para apresentar um cristia-
nismo estóico, platónico ou dialéctico. 
 Contudo, a batalha em que os teólogos cristãos ortodoxos do século 
II se envolveram não foi tanto contra os sistemas hostis da filosofia 
pagã, mas sobretudo contra certos grupos que, no interior da própria 
Igreja, conc ebiam arrebatadas misturas de cosmologia platónica, pro-
fecia hebraica, teologia cristã e mística oriental. Ao passo que Jesus e 
S. Paulo tinham pregado uma mensagem tão acessível aos pobres e 
incultos quanto aos rabis e filósofos eruditos, os membros destes gru-
pos, conhecidos colectivamente como «gnósticos», afirmavam estar na 
posse de um saber especial e misterioso (Gnosis), herdado dos primei-
ros apóstolos, que conferia a quem o possuía uma posição privilegiada 
e destacada comparativamente aos simples crentes. 
 Os gnósticos não acreditavam que o mundo material tivesse sido 
criado pelo Bom Deus; era obra de poderes inferiores e maléficos, e a 
sua criação um absoluto desastre. O cosmos era governado por pode-
res maléficos que habitavam as esferas planetárias; assim, no decurso 
da sua vida, um bom gnóstico devia evitar qualquer envolvimento com 
os assuntos do mundo. Na morte, a alma, se devidamente purificada 
por meio do ritual gnóstico, voaria em direcção ao céu de Deus, muni-
da de encantamentos para derrubar as barreiras colocadas no seu 
caminho pelas forças do mal. Dada a natureza maléfica do mundo, era 
pecaminoso casar e gerar descendência. Alguns gnósticos praticavam 
uma disciplina ascética, e outros eram desenfreadamente promíscuos; 
em ambos os casos, a premissa básica era a de que o sexo era desprezí-
vel. 
 Os escritores cristãos dominantes denunciaram o gnosticismo como 
heresia (usando a palavra grega para seita filosófica — hairesis). Sen-
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tiam-se mais à vontade com os filósofos totalmente exteriores à Igreja, 
como os membros da escola estóica, que tinham recuperado populari-
dade sob o domínio dos imperadores romanos. Contudo, os partidários 
de tais tradições filosóficas clássicas demonstravam geralmente des-
prezo pelo cristianismo, que nem sempre distinguiam claramente da 
heresia gnóstica ou do judaísmo tradicional. Quando o filósofo estóico 
Marco Aurélio  se tornou imperador, em 161, revelou-se um duro per-
seguidor dos cristãos.  
 O Império Romano atingira por essa altura a sua máxima extensão. 
Aquando da morte de Augusto, a sua fronteira setentrional fora conso-
lidada ao longo do Danúbio e do Reno; sob o domínio dos seus suces-
sores imediatos, a província da Bretanha foi acrescentada ao Império, 
e a lei imperial estendia-se já ao longo de toda a costa do Norte de 
África, convertendo o Mediterrâneo num mar romano. Sob o domínio 
do próprio Marco Aurélio , a fronteira oriental do Império estendeu-se 
até ao Eufrates. 
 Ao longo de 100 anos, desde a derrota de Marco Aurélio , o Império 
foi governado por membros da família de César e de Augusto. Sucessi-
vos imperadores demonstraram em si próprios, em graus variáveis, o 
adágio de que o poder absoluto corrompe absolutamente. Para aqueles 
que estavam sob a influência directa do imperador, foi uma era de 
capciosa crueldade, intercalada por períodos de clemência, inércia e 
demência. Mas, ao passo que a corte de Roma era um caldeirão de 
vícios, ódios e terror, a paz imperial trouxe inusitados benefícios aos 
milhões de pessoas que viviam nas vastas províncias do Império. A 
Europa, o Norte de África e o Próximo Oriente gozaram séculos de 
tranquilidade como jamais tinham conhecido ou viriam a conhecer. E 
isto foi possível graças a um exército permanente de menos de 120 mil 
homens, assistidos por auxiliares locais. As instituições cívicas e legais 
romanas mantiveram a ordem em comunidades espalhadas por três 
continentes, e as estradas romanas prov idenciaram uma rede viária ao 
longo da qual os viajantes levaram a literatura latina e a filosofia grega 
aos cantos mais remotos do Império. 
 A dinastia de César chegou ao fim com a morte de Nero, em 69. 
Depois de um ano, no decurso do qual três imperadores se apodera-
ram do poder e morreram após breves e inglórios reinados, a estabili-
dade foi restabelecida por Vespasiano, um general que passara os 
últimos anos do reinado de Nero a reprimir uma revolta judia na 
Palestina. O filho de Vespasiano, Tito, que mais tarde lhe sucederia 
como imperador, saqueou Jerusalém em 70 e dispersou os seus habi-
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tantes. A partir de então, os cristãos espalhados pela Europa foram os 
principais conservadores das tradições e valores judaicos.  
 Embora o irmão e sucessor de Tito, Domiciano, rivalizasse com 
Nero em vaidade e crueldade, foi seguido por uma série de imperado-
res comparativamente admiráveis que presidiram, entre os anos 96 e 
180, ao melhor período do Império Romano. Ocorreu no fim deste 
período a primeira tentativa substancial para harmonizar o cristianis-
mo com a filosofia grega. Clemente de Alexandria (150?-215?), na 
viragem do século, publicou um conjunto de Miscelâneas (Stroma-
teis), escritas num estilo de conversas informais, nas quais argumenta 
que o estudo da filosofia é não apenas permissível como necessário ao 
cristão educado. Os pensadores gregos eram pedagogos da adolescên-
cia do mundo, divinamente destinados a trazê-lo a Cristo na sua matu-
ridade. Clemente recrutou Platão como um aliado contra o dualismo 
dos gnósticos, fez algumas experiências com a lógica de Aristóteles e 
elogiou o ideal estóico da libertação relativamente à paixão. Explicou 
como alegóricos certos aspectos da Bíblia e principalmente do Antigo 
Testamento que os gregos cultos consideravam grosseiros e ofensivos. 
Com isto fundou uma tradição alexandrina que teria um longo cami-
nho a percorrer.  
 Clemente foi um antologista e um divulgador; o seu mais jovem 
contemporâneo alexandrino, Orígenes (185-254), foi um pensador 
original. Filho de um mártir cristão, Orígenes sentia-se menos à von-
tade que Clemente no mundo cultural da sua época. Embora fosse 
extremamente versado em filosofia grega, que aprendera com o plató-
nico alexandrino Amónio Sacas, via-se a si próprio, antes de mais 
nada, como um estudioso da Bíblia, cujo texto autêntico se esforçou 
por determinar.  
 Não obstante, Orígenes incorporou no seu sistema muitas ideias 
filosóficas que os cristãos ortodoxos consideravam heréticas. Por 
exemplo, pensava, como Platão, que as almas humanas existiam antes 
do nascimento ou da concepção. A primeira criação de Deus fora um 
mundo de espíritos livres; quando estes se aborreceram de uma vida 
de infinita adoração, Deus criou o mundo tal como o conhecemos, 
dando às almas humanas incarnadas a liberdade que poderiam utilizar 
para ascender, ajudadas pela Graça de Cristo, a um destino celeste. 
Orígenes defendia também, em conflito com a ortodoxia cristã, que 
todos os seres racionais, fossem santos ou pecadores, anjos ou demó-
nios, seriam ulteriormente salvos e encontrariam a bem-aventurança. 
Modificou a doutrina de S. Paulo sobre a ressurreição do corpo, ensi-
nando, segundo alguns dos seus discípulos, que os mortos se ergue-
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riam em forma etérea e, de acordo com outros, que o corpo ressurrecto 
assumiria a forma de uma esfera, a qual, como dissera Platão, era a 
mais perfeita das formas. 
 Numa visita a Atenas, Orígenes proclamou a sua visão da salvação 
final universal. Condenado como herético por um sínodo de bispos 
egípcios, seguiu para o exílio na Palestina, afirmando que não queria 
dizer pior do diabo que dos bispos que o tinham condenado. No exílio 
escreveu uma apologia do cristianismo contra o seu colega platónico 
pagão, Celso. Contra Celso  utiliza argumentos filosóficos em defesa da 
crença cristã em Deus, na liberdade e na vida eterna, e aponta o cum-
primento da profecia e os milagres como forma de demonstrar a 
autenticidade da revelação cristã. Orígenes morreu em 254, depois de 
repetidas torturas durante as perseguições levadas a cabo sob o domí-
nio do imperador Décio . 

NEOPLATONISMO 

 Contemporâneo de Orígenes, e seu colega enquanto pupilo de 
Amónio Sacas, Plotino  (205-270) foi o último grande filósofo pagão. 
Plotino era um admirador de Platão, mas deu à sua filosofia uma for-
ma tão nova que o conhecemos não como platónico mas como funda-
dor do neoplatonismo. Após uma breve carreira militar, estabeleceu-se 
em Roma, sonhando com a ideia de fundar, com o apoio imperial, uma 
República Platónica na Campânia. As suas obras foram editadas após a 
sua morte em seis grupos de nove tratados (Eneades) pelo seu discípu-
lo e biógrafo Porfírio. Escritos num estilo tenso e difícil, abrangem 
variadíssimos tópicos filosóficos: ética e estética, física e cosmologia, 
psicologia, metafísica, lógica e epistemologia. 
 O lugar dominante do sistema de Plotino é ocupado pelo «Uno». O 
«Uno», na filosofia antiga, é um adjectivo que significa «unido» ou 
«maciço». A utilização que Plotino lhe dá deriva, por Platão, de Par-
ménides, segundo o qual a «Unidade» é uma propriedade central do 
Ser. Não podemos, em absoluto, proferir qualquer frase verdadeira 
sobre o Uno, já que a utilização de um sujeito distinto de um predicado 
implicaria divisão e pluralidade. De um modo que é ainda algo miste-
rioso, Plotino considera o Uno idêntico à Ideia platónica de Bem. 
Como Uno, é a base de toda a realidade; como Bem, é a medida de 
todo o valor  — mas, em si mesmo, está para além do ser e do bem. 
 Supremo e inefável, o Uno  ocupa o nível cimeiro da realidade; o 
nível imediatamente inferior é ocupado pela Mente ou Intelecto 
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(nous). Este é o produto da reflexão do Uno sobre si mesmo. É o locus 
das Ideias platónicas, que dependem dele para existir e, simultanea-
mente, constituem uma parte essencial da sua própria estrutura. Ao 
contemplar as Ideias, a mente conhece-se a si mesma, não por meio de 
um processo discursivo, mas de uma intuição intemporal. 
 O nível inferior ao da mente é ocupado pela Alma. Esta, ao contrá-
rio da Mente, opera no tempo; de facto, é a criadora do tempo e do 
espaço. A Alma olha em duas direcções contrárias — para cima, para a 
Mente, e para baixo, para a Natureza, onde vê o seu próprio reflexo. 
Por sua vez, a Natureza cria o mundo físico, cheio de maravilhas e 
beleza, apesar de ser de uma substância semelhante à dos sonhos. No 
nível mais baixo de todos está a matéria nua, a fronteira extrema da 
realidade.  
 Estes níveis de realidade não são independentes entre  si. Cada um 
deles depende, causalmente mas não temporalmente, do nível imedia-
tamente superior. Tudo tem o seu lugar num progresso descendente de 
emanações sucessivas a partir do Uno. O sistema é sem dúvida impres-
sionante; mas será legítimo perguntarmo-nos como terá Plotino con-
seguido convencer a sua audiência da verdade destas misteriosas, se 
bem que exaltadas, doutrinas. 
 Para o compreendermos temos de refazer os nossos passos e seguir 
o caminho ascendente desde a matéria da base ao Uno supremo. Ploti-
no toma como ponto de partida alguns argumentos aristotélicos e 
platónicos que já conhecemos. O substrato elementar da mudança, 
segundo Aristóteles, tem de ser qualquer coisa que, de si mesma, não 
possua quaisquer das propriedades dos corpos mutáveis que vemos e 
manipulamos. Mas uma matéria que não possua propriedades mate-
riais, contra-argumenta Plotino, é inconcebível, como o Não-Ser de 
Parménides. 
 Teremos assim de passar sem a matéria aristotélica; restam-nos as 
formas aristotélicas. A mais importante de todas era a Alma, que era a 
forma do ser humano; e é para nós natural considerar que existem 
tantas almas quantos os indivíduos humanos. Mas aqui Plotino recorre 
a outra tese aristotélica: o princípio  segundo o qual as formas são 
individuadas pela matéria. Ora, se rejeitámos a matéria, já nada resta 
que nos permita distinguir a alma de Sócrates da alma de Xantipa; 
pelo que devemos concluir que existe apenas uma única alma. 
 Para demonstrar que esta alma existe antes e depois de estar ligada 
a qualquer corpo particular, e que é independente do corpo, Plotino 
utiliza em grande parte os mesmos argumentos que Platão  utilizara no 
seu Fédon. Plotino inverte habilidosamente o argumento daqueles que 



148 

defendem que a alma depende do corpo por não ser mais que uma 
afinação dos tendões do corpo. Quando um músico faz vibrar as cordas 
de uma lira, afirma ele, é sobre as cordas, e não sobre a melodia, que 
ele age; mas as cordas não seriam tocadas a não ser que a melodia o 
ex igisse. 
 Mas é aqui que o problema surge: como pode uma alma-mundo, 
transcendente e incorpórea, estar de algum modo presente em corpos 
individuais, corruptíveis e compósitos? Para resolver o problema, diz 
Plotino, temos de inverter a questão e perguntar não como pode a 
alma estar no corpo, mas como pode o corpo estar na alma. E a respos-
ta é: o corpo está na alma porque dela depende para a sua organização 
e existência contínua. 
 Assim, a alma governa e ordena o mundo dos corpos. E fá-lo de 
modo sábio e adequado. Mas a sabedoria que exerce no governo do 
mundo não lhe é nativa: provém do exterior. Não pode provir do mun-
do material, já que o mundo material é aquilo que a sabedoria molda; 
deve provir de qualquer coisa que está por natureza ligado às Ideias, 
que são os modelos ou padrões da actividade inteligente. E isto só 
pode ser a Mente-Mundo, que constitui e é simultaneamente consti-
tuída pelas Ideias, que são os objectos dos seus pensamentos. 
 Em todo o pensamento, prossegue Plotino, deve existir uma distin-
ção entre o pensador e a coisa pensada; mesmo quando o pensador 
pensa em si próprio, mantém-se essa dualidade de sujeito e objecto. 
Além disso, as Ideias, que são os objectos da Mente, são muito nume-
rosas. Assim, de mais do que uma maneira, a Mente contém multipli-
cidade e é, portanto, compósita. Tal como muitos outros filósofos 
antigos, Plotino aceitou o princípio segundo o qual tudo o que é com-
pósito deve depender de qualquer outra coisa mais simples. E assim 
chegamos, no fim da nossa viagem ascendente a partir da matéria 
informe, ao Uno único e exclusivo. 
 Apesar de, em Roma, a escola de Plotino não ter sobrevivido à sua 
morte, os seus discípulos, e os discípulos destes, levaram as suas ideias 
para outras partes. Iâmblico, discípulo de Porfírio, inspirou uma esc o-
la neoplatónica em Atenas. Aí, o industrioso e erudito Proclo (410-
485), que todos os dias fazia cinco prelecções e escrevia 700 linhas, 
manteve viva a memória de Plotino com um minucioso comentário 
sobre as suas Eneades. Proclo foi famoso no seu tempo como autor de 
18 refutações da doutrina cristã da criação. Esta escola neoplatónica 
de Atenas foi a derradeira da filosofia grega pagã; Simplício, um dos 
mais enciclopédicos comentadores de Aristóteles, integrava-a aquando 
do seu encerramento, em 529, 44 anos após a morte de Proclo. Nas 
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palavras de Gibbon, um édito do imperador cristão Justiniano «impôs 
um silêncio perpétuo às escolas de Atenas, provocando a dor e a indig-
nação dos últimos cultores da ciência e superstição gregas».  





 

6 
A filosofia cristã primitiva 

ARIANISMO E ORTODOXIA 

 Na altura em que Justiniano mandou encerrar as escolas de Atenas, 
o mundo romano era já oficialmente cristão há cerca de 200 anos. No 
século III d. C., o Império sofreu uma série de invasões e começou a 
dar sinais de desintegração. Diocleciano, que reinou entre 284 e 305, 
repôs a ordem com uma governação forte; como parte da sua campa-
nha para restaurar a unidade imperial, ordenou a erradicação da igreja 
cristã. Dez anos passados sobre esta última grande perseguição, o 
sucessor de Diocleciano, Constantino, emitiu o édito de Milão conc e-
dendo liberdade de culto aos cristãos. Constantino atribuía o seu 
sucesso na conquista do poder imperial à ajuda do Deus dos cristãos; 
fundou igrejas magníficas em Roma e, nos últimos anos da sua vida, 
acabou ele próprio por se converter ao cristianismo. 
 As reformas de Diocleciano tinham dividido o império em dois: um 
ocidente de língua latina e um oriente de língua grega. Constantino 
estabeleceu a capital da região oriental em Bizâncio, na embocadura 
do Mar Negro; a cidade, conhecida como a Nova Roma, foi por ele 
rebaptizada com o nome «Constantinopla». Na cidade vizinha de 
Niceia, em 325, Constantino presidiu ao primeiro Concílio Geral dos 
bispos da igreja cristã recentemente libertada. 
 Este Concílio Geral foi necessário para determinar oficialmente a 
natureza da divindade de Jesus. Todos os cristãos eram unânimes em 
considerá-Lo Filho de Deus; a questão era saber se o Filho era igual ou 
inferior ao Pai. Um sacerdote de Alexandria chamado Ario ensinava 
que o Filho era inferior: enquanto o pai sempre existira, houvera um 
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tempo em que o Filho não existia; o Filho era uma criatura, sujeito à 
mudança como todas as outras. Os ensinamentos de Ario provocaram 
debates e divisões na Igreja; mas, quando os bispos se reuniram para 
votar em Niceia, condenaram o seu ponto de vista por esmagadora 
maioria e redigiram um credo ou declaração de fé oficial. A expressão 
que o credo de Niceia utilizou para firmar a posição ortodoxa foi a de 
que o Filho era «homoousion», ou seja, da mesma ousia que o Pai. 
 Ousia era uma palavra muito utilizada pelos filósofos gregos, fre-
quentemente traduzida por «essência» nas versões modernas dos seus 
textos. Dois seres humanos, como Pedro e Paulo, partilham a mesma 
essência, nomeadamente a humanidade; um homem e um cão pos-
suem essências diferentes. A essência, assim entendida, corresponde à 
substância segunda aristotélica; e na versão latina do Credo diz-se que 
o Filho e o Pai partilham a mesma substância, ou seja, são consubstan-
ciais. O Concílio de Niceia marca a primeira mas não a última ocasião 
em que a igreja universal procurou conferir precisão à doutrina cristã 
por meio da introdução de tecnicismos filosóficos. 
 A cristianização do Império afectou o curso da filosofia de diversas 
maneiras. Paradoxalmente, a mais importante foi o facto de ter dado 
circulação universal às ideias hebraicas. O choque entre o cristianismo 
e o paganismo foi, antes de mais nada, um choque entre monoteísmo e 
politeísmo; e o deus único que o cristianismo proclamava era Jeová, o 
deus que elegera os judeus e dera as suas leis a Moisés. Esse deus, ao 
contrário dos deuses de Parménides, Platão  ou Aristóteles, ao contrá-
rio do deus dos epicuristas ou dos estóicos, criara o mundo a partir do 
nada; possuía, segundo os ensinamentos dos cristãos, direito supremo 
à obediência e ao culto por parte não só dos judeus como de todos os 
seres humanos. 
 Desta forma, a difusão do cristianismo trouxe consigo uma revolu-
ção na metafísica. Mas alterou também o carácter da ética. A noção de 
obediência a uma lei divina é central na moralidade hebraica; e ligada 
a esta noção de Lei, tal como foi enfatizado por S. Paulo, surgia a 
noção de pecado, que consiste na desobediência à lei divina. Nada 
existe de semelhante nos tratados de ética da Grécia clássica: a palavra 
grega utilizada por S. Paulo para pecado, hamartia, é indiscriminada-
mente utilizada por Aristóteles para designar qualquer tipo de erro, 
desde o assassínio ao erro ortográfico. Verdade seja dita, os estóicos 
também falaram de uma lei divina, mas conferiam-lhe um sentido 
essencialmente metafórico. Ficariam desorientados se lhes perguntas-
sem onde fora promulgada tal lei. Perante a mesma questão, um judeu 
ou um cristão apontariam para os Dez Mandamentos do livro do Êx o-
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do. S. Paulo ensinara que os cristãos podiam ignorar muitas das pres-
crições específicas da Bíblia hebraica, tais como certas restrições sobre 
a comida e a necessidade da circuncisão, mas a doutrina comum dos 
Padres Cristãos era a de que o género humano estava sujeito a uma lei 
divina e que a transgressão à mesma era o mais grave dos pecados. 
 Os filósofos têm filosofado, em quase todas as épocas, num qua-
dro de referência estabelecido por textos sagrados. Uma das formas 
de descrever a mudança do pensamento grego para o cristão é dizer 
que a Bíblia  substituiu os poemas homéricos como o texto sagrado 
que fornece o pano de fundo contra o qual se discute a filosofia. Mas 
é claro que os filósofos cristãos levaram os seus textos sagrados 
muito mais a sério do que os gregos. Platão  recorre a Homero e a 
Hesíodo para confirmar as suas posições em diversas questões; mas 
sente-se à vontade para censurar os seus textos e rejeitar determi-
nadas passagens que considera falsas e de mau gosto. Os autores 
cristãos, quando confrontados com dificuldades de interpretação de 
determinadas passagens da Bíblia, atribuem-lhes um significado 
místico ou alegórico; mas, seja como for que os interpretem, os 
textos surgem sempre como verdadeiros e edificantes. Além disso, a 
liberdade de interpretação do filósofo não é ilimitada, pois a igreja 
reclama para si o direito não só de confirmar a autoridade das Escri-
turas, como também de decidir entre interpretações contrárias. 
Encontramos alguns precedentes disto no judaísmo, mas não na 
Grécia clássica. Os filósofos gregos com pontos de vista heterodoxos 
podiam sofrer as consequências, como foi o caso de Anaxágoras e de 
Sócrates; mas eram castigados de acordo com as leis normais do 
Estado, não existindo um organismo, independente do Estado, espe-
cificamente responsável pela preservação da ortodoxia. 
 Finalmente, certas doutrinas cristãs susc itaram questões cujo inte-
resse filosófico ia muito além do contexto cristão no qual tinham 
emergido. A crença cristã no regresso de Jesus para presidir a uma 
ressurreição corpórea dos mortos transformou a natureza da investi-
gação filosófica sobre a morte e a imortalidade e sobre a relação entre 
o corpo e a alma. A reflexão sobre os sacramentos cristãos do baptismo 
e da Eucaristia conduziu a teorias gerais sobre a natureza e eficácia 
dos signos, de alcance muito mais v asto que os estudos semânticos da 
linguagem do mundo antigo. A doutrina de S. Paulo  sobre a Graça e a 
predestinação  conduziu a séculos de investigação sobre a compatibili-
dade entre o livre-arbítrio  e o determinismo. De modo mais imediato, 
nos séculos que se seguiram à conversão de Constantino, novos deba-
tes sobre a relação entre Jesus e Deus Pai levaram ao desenvolvimento 
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de um conjunto de novos conceitos para a compreensão da identidade 
pessoal. 
 O Concílio de Niceia não pôs fim às disputas sobre a pessoa e a 
natureza de Cristo. Os seguidores de Ario recuperaram energias e após 
a morte de Constantino, em 337 , conquistaram o seu filho, Constâncio, 
para a sua causa. Rejeitaram a doutrina de Niceia segundo a qual o Pai 
e o Filho partilhavam a mesma essência: justificaram a sua objecção 
sustentando que esta doutrina implicava que o Pai e o Filho não eram 
verdadeiramente distintos entre si, mas apenas dois aspectos da mes-
ma realidade. Em vez disso, preferiam a fórmula segundo a qual a 
essência do Filho era semelhante à do Pai (homoiousion, e não 
homoousion). «Os profanos de todas as épocas», escreve Gibbon, 
«ridicularizaram os debates furiosos que a diferença de um simples 
ditongo provocara entre homoousianos e homoiousianos.» A irrisão é 
despropositada; a presença ou ausência no Credo da letra grega iota 
fazia tanta diferença quanto a presença ou ausência da palavra «não» 
numa resolução das Nações Unidas. Alguns arianos negavam-se até a 
admitir que a essência do Filho fosse análoga à do Pai. Em novos 
concílios no Oriente e no Ocidente, Constâncio impôs uma solução de 
compromisso, e na dedicação da nova Igreja de Santa Sofia de Cons-
tantinopla foi recitado um Credo no qual se considerava que o Filho 
era «análogo» ao Pai, e do qual estava ausente o termo filosófico 
ousia. No tempo de Constâncio e dos seus sucessores, à excepção do 
breve reinado do imperador Juliano que tentou restaurar a religião 
pagã, o arianismo foi a religião dominante do império. Este estado de 
coisas manteve-se até à ascensão ao poder, em 378, do imperador 
Teodósio  I, que fora educado no Ocidente em fidelidade à doutrina de 
Niceia. 
 Entretanto, uma nova dimensão fora introduzida no debate teoló-
gico. A fórmula de baptismo dos cristãos referia-se ao Pai, ao Filho e 
ao Espírito Santo. O Espírito Santo, frequentemente mencionado no 
Novo Testamento, era considerado divino por muitos pensadores 
cristãos; desse modo, à questão da relação entre Pai e Filho, somou-se 
também a da relação entre cada um deles e o Espírito Santo. A igreja 
grega acabaria por escolher a fórmula segundo a qual o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo eram três hypo stases independentes, mas igualmente 
divinas. Tratava-se da mesma palavra que Plotino usara para referir o 
Uno, a Mente e a Alma. O equivalente literal latino é a palavra sub-
stantia. Parecia algo confuso, contudo, dizer-se que o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo eram três substâncias e, ao mesmo tempo, que o Filho 
e o Pai eram consubstanciais. Mas o duplo sentido da palavra «subs-
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tância» é uma simples reminiscência da distinção aristotélica entre a 
substância primeira (Sócrates, por exemplo) e a substância segunda 
(humanidade). A relação entre os três membros daquilo que viria a 
chamar-se a Trindade foi determinada pelo Concílio de Constantino-
pla em 381. 
 O Concílio reafirmou o entendimento de Niceia da relação entre Pai 
e Filho e restabeleceu o termo «consubstancial». Declarou que o Espí-
rito Santo era venerado juntamente com o Pai e o Filho; ao passo que o 
Filho fora gerado pelo Pai, o Espírito Santo procedia do Pai. Sobre a 
relação entre o Filho e o Espírito Santo, fez-se silêncio. Não foi utiliza-
da a palavra «hipóstase»; e as explicações latinas da doutrina começa-
ram a substituí-la pela palavra «persona» — um termo que original-
mente designava uma máscara numa peça teatral e que está na raiz das 
nossas palavras «personagem» e «pessoa». 

A TEOLOGIA DA INCARNAÇÃO 

 O Concílio de Constantinopla pôs fim ao arianismo no Império do 
Oriente; Teodósio  apoiou os seus decretos com uma campanha de 
perseguições. A heresia sobreviveu, contudo, entre os bárbaros godos, 
que tinham recentemente organizado uma bem-sucedida invasão 
através do Danúbio e que em breve conquistariam grande parte do 
Ocidente. Além das suas decisões doutrinárias, o Concílio publicou um 
decreto segundo o qual «o bispo de Constantinopla deverá secundar 
hierarquicamente o bispo de Roma, porque é a Nova Roma».  
 Nos séculos II e III, o bispo de Roma acabou por ser aceite como o 
principal bispo da Igreja, mesmo por igrejas como as de Antioquia e 
Alexandria, que tinham sido fundadas pelos Apóstolos. De tempos a 
tempos, as interferências dos bispos romanos nos assuntos das outras 
igrejas eram aceites e por vezes bem-vindas. Esta autoridade papal 
fora fortalecida no momento em que Constantino  oferecera ao papa 
Silvestre uma posição de dignidade e um belo palácio em Roma, embo-
ra não lhe tivesse concedido (como uma posterior falsificação papal 
pretendia) domínios substanciais na Itália e no Ocidente. Silvestre 
enviara representantes ao Concílio de Niceia, e os seus sucessores 
mantiveram-se fiéis às doutrinas nele estabelecidas. A Igreja Católica 
levou a mal o cânone que promovia Constantinopla ao segundo lugar 
de importância entre os episcopados, porque tal implicava que a sua 
própria autoridade tradicional derivava mais da sua localização na 
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capital do Império do que da sua pretensão a ter sido fundada pelos 
apóstolos Pedro e Paulo.  
 A rivalidade entre as principais dioceses do Cristianismo desempe-
nhou o seu papel nas controvérsias doutrinárias do século V, centradas 
não nas relações entre as pessoas da Trindade, mas no cruzamento de 
divindade e humanidade no próprio Jesus Cristo. Jesus, como todos 
concordavam, era Deus, e Maria, como todos concordavam, mãe de 
Jesus. Significaria isto que Maria era Mãe de Deus? Muitos pregadores 
populares pensavam que sim, mas Nestório, bispo de Constantinopla a 
partir de 428, tinha outra opinião. Segundo ele, aquilo que Maria dera 
a Jesus fora a humanidade e não a divindade, e considerá-la Mãe de 
Deus era confundir as duas coisas. O bispo de Alexandria da época era 
Cirilo, um homem violento e intolerante que fora já responsável pela 
morte da neoplatónica Hipácia, a única filósofa da antiguidade. Cirilo  
apressou-se a denunciar Nestório como herético; se não acreditava que 
a Mãe de Jesus era Mãe de Deus, não podia realmente acreditar que 
Jesus era Deus. 
 A disputa generalizou-se e azedou, pelo que o imperador Teodósio 
II convocou um Concílio em Éfeso em 431. Por meio de um misto de 
argumentos teológicos, subornos, intimidações e devoção populista, 
Cirilo persuadiu uma hesitante assembleia a condenar Nestório. Os 
bispos presentes aceitaram a fórmula de Cirilo  segundo a qual, apesar 
de a divindade e de a humanidade serem de facto duas naturezas dis-
tintas em Cristo, elas constituíam, na sua união, uma única hypostasis. 
Devido a isto, as propriedades humanas (tais como ter nascido de 
Maria e ter morrido na cruz) podiam ser atribuídas ao Filho de Deus, e 
as propriedades divinas (como ter criado o mundo e operado milagres) 
ao homem Jesus.  
 Nas disputas sobre a Trindade, a questão filosófica fora a seguinte: 
se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, são três quê? A 
resposta fora: são três hipóstases ou pessoas. Aqui a questão era: se a 
humanidade de Jesus é distinta da sua divindade, ele é um só quê? 
Uma vez mais, a resposta foi: ele é uma hipóstase ou pessoa. O concei-
to de pessoa, hoje tão familiar, deve a sua origem a estas duas disputas 
teológicas. 
 Tal como o Concílio de Niceia fracassou na sua tentativa para resol-
ver a disputa sobre a relação entre o Filho e o Pai no Céu, também o 
Concílio de Éfeso não conseguiu resolver a disputa sobre o Filho 
incarnado na terra. Alguns dos apoiantes alexandrinos de Cirilo  pen-
savam que ele errara ao defender a existência de duas naturezas em 
Jesus; o Filho de Deus possuía há eternidades uma natureza divina 
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não unida à natureza humana, mas uma vez incarnado passara a pos-
suir uma única natureza formada pela união entre as duas. Num 
segundo Concílio em Éfeso, estes extremistas conseguiram obter o aval 
dos bispos para a doutrina alexandrina da natureza única (o «monofi-
sismo»). 
 O Papa Leão de Roma não esteve presente neste Concílio, mas 
enviou um testemunho escrito, conhecido como o seu Tomo, que sus-
tentava claramente a doutrina das duas naturezas. Quando tomou 
conhecimento do resultado do Concílio, denunciou-o como um antro 
de ladrões. Fortalecida pelo apoio de Roma, Constantinopla reagiu 
contra Alexandria e, num Concílio em Calcedónia, em 451, a opinião 
monofisita foi condenada, e a doutrina da dupla natureza reafirmada. 
Cristo era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, com corpo e 
alma humanos, consubstancial ao Pai na Sua divindade e consubstan-
cial a nós na nossa humanidade, devendo ser reconhecido nas suas 
duas naturezas sem confusão, mudança, divisão ou separação. 
 As definições do primeiro Concílio de Éfeso e do Concílio de Calce-
dónia estabeleceram a partir de então os cânones da ortodoxia. Mas 
não foram imediata nem universalmente aceites, e até aos nossos dias 
as comunidades de cristãos nestorianos e monofisitas testemunham a 
força da convicção das facções derrotadas. Mas, para a história da 
filosofia, a importância dos primeiros concílios da Igreja residiu no 
facto de, em resultado das suas deliberações, o sentido dos termos 
«essência», «substância», «natureza» e «pessoa» não voltar mais a ser 
exactamente o mesmo. 

A VIDA DE AGOSTINHO 

 Enquanto no Oriente uma sucessão de concílios determinava as 
doutrinas da Trindade e da Incarnação, no Ocidente a Igreja envolvia-
se num aceso debate sobre a relação entre os propósitos de Deus e a 
liberdade dos seres humanos. O contributo decisivo para estes debates 
foi fornecido por um homem que se iria revelar o mais influente de 
todos os filósofos cristãos: S.to Agostinho de Hipona. 
 Agostinho nasceu em 354 numa pequena aldeia da actual Argélia. 
Filho de mãe cristã e pai pagão, não foi baptizado em criança, embora 
tenha recebido uma formação cristã graças à literatura e retórica lati-
nas. Tendo adquirido leves noções de grego, formou-se em retórica e 
ensinou essa matéria em Cartago. Aos 18 anos, ao ler Hortensius, uma 
obra perdida de Cícero, apaixonou-se pela filosofia, especialmente pela 
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de Platão . Ao longo de cerca de 10 anos foi um partidário do mani-
queísmo, uma religião sincrética que combinava elementos do zoroas-
trismo, do budismo, do judaísmo e do cristianismo. Os maniqueístas 
acreditavam na existência dois mundos: um mundo de bondade e luz 
divinas criado por Deus e um mundo de esc uridão perverso e carnal 
criado pelo demónio. A sua aversão ao sexo deixaria uma marca per-
manente em Agostinho, apesar de este ter vivido, nos primeiros anos 
da sua vida adulta, com uma concubina que lhe deu um filho, Adeoda-
to. 
 Em 383 atravessou o mar para Roma e avançou rapidamente até 
Milão, que era, na altura, a capital do Império do Ocidente. Aí acabaria 
por se desiludir com o maniqueísmo e começou a pensar numa carrei-
ra na administração imperial, abandonando a sua amante provinciana 
e tornando-se noivo de uma herdeira. Mas fez igualmente amizade 
com Ambrósio, o bispo de Milão, grande defensor das posições da 
religião e da moralidade contra o poder secular representado pelo 
imperador Teodósio. A influência de Ambrósio e da sua mãe, Mónica, 
bem como os seus próprios estudos de Platão  e do neoplatonismo 
empurraram-no para o cristianismo. Em 387, após um período de 
penosa hesitação, foi baptizado. 
 Nos seus primeiros anos como cristão, Agostinho escreveu uma 
série de estudos de filosofia. Num conjunto de diálogos sobre Deus e a 
alma humana, estabelece as suas razões para a rejeição do maniqueís-
mo e formula um neoplatonismo cristão. Em Contra os Académicos 
apresenta uma pormenorizada linha de argumentação contra o cepti-
cismo da Academia platónica tardia. Em Das Ideias, Agostinho desen-
volve a sua própria versão da teoria das Ideias de Platão : as Ideias não 
existem independentemente da mente de Deus — existem nele, eternas 
e imutáveis, e são comunicadas às almas humanas não através de 
qualquer recordação de pré-existência, mas por iluminação  divina 
directa. O jovem Agostinho escreveu também um tratado sobre a ori-
gem do mal e sobre o livre-arbítrio, De Libero Arbitrio, uma obra que 
continua a ser estudada em diversos departamentos universitários de 
filosofia. 
 Em 388, após a morte da sua mãe em Óstia, Agostinho regressou a 
África e fundou uma comunidade filosófica na sua terra natal, Tagasta. 
Os problemas que os seus discípulos discutiam, juntamente com as 
respectivas soluções de Agostinho, foram publicados sob o título De 83 
Diferentes Questões. Neste período, Agostinho escreveu também seis 
livros sobre música e uma obra enérgica intitulada O Mestre (De 
Magistro) que contém muitas reflexões imaginativas sobre a natureza 
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e o poder das palavras. Escreveu também um tratado Da Verdadeira 
Religião, no qual, entre outras coisas, exorta os filósofos a evoluírem 
da Trindade de Plotino para a Trindade cristã. Todos estes trabalhos 
foram redigidos antes de Agostinho ter encontrado a sua vocação final 
e de ser ordenado sacerdote, em 391. Passado pouco tempo foi nomea-
do bispo coadjutor e em 396 tornou-se bispo de Hipona, na Argélia, 
onde residiu até à sua morte em 430. 
 Enquanto bispo, Agostinho escreveu uma obra prodigiosamente 
volumosa. Além de 200 cartas e 500 sermões, escreveu cerca de uma 
centena de livros, incluindo três exposições da explicação da criação 
no Génesis e 15 volumes sobre a Trindade. Já se afirmou que a produ-
ção de Agostinho é igual em volume a todo o corpus sobrevivente da 
bibliografia latina anterior. 
 A sua obra mais conhecida é a sua autobiografia, as Confissões, que 
escreveu pouco depois de se ter tornado bispo. Dirigida a Deus na 
segunda pessoa, a obra produz um efeito de candura e intensidade 
psicológica nunca antes atingida e raramente ultrapassada depois. 
Entre narrativas e orações, há inúmeras observações filosóficas perspi-
cazes. 
 Vejamos, por exemplo, a seguinte passagem em que Agostinho 
explica o modo como aprendeu a falar: 
 

Não que os mais velhos me tivessem ensinado as palavras numa certa 
ordem, tal como mais tarde me ensinaram o alfabeto; aprendi-as por 
mim próprio, com a inteligência que Tu me deste, meu Deus. Fiz os 
possíveis para expr imir os sentimentos do meu coração, chorando, 
fazendo barulho e movendo os membros, procurando levar avante a 
minha vontade, e contudo incapaz de exprimir tudo o que queria a toda 
a gente que queria. Retive as palavras na minha memória: quando eles 
nomeavam um objecto, voltando-se para ele enquanto falavam, eu via e 
recordava que a coisa era chamada pelo som que pronunciavam quando 
pretendiam chamar a atenção para ele. Aquilo que pretendiam designar 
tornava-se claro pelos movimentos dos seus corpos, a linguagem como 
que natural a todas as nações, nas suas expressões faciais, na direcção 
dos seus olhos, nos gestos dos seus membros e no tom das suas v ozes, 
indicando os sentimentos do espírito, procurando e possuindo ou rejei-
tando e evitando. E assim, por ouvir as palavras continuamente, tal 
como surgiam em diversas frases, percebi o que significavam e logo que 
treinei a boca para emitir os sons dei expressão aos meus desejos. 
Assim comecei a partilhar com aqueles que me rodeavam os sinais das 
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nossas vontades, mergulhando assim mais profundamente no tem pes-
tuoso comércio da vida humana. 

 
 Só no século XX os filósofos voltariam a manifestar um interesse tão 
sensível pela aquisição da linguagem das crianças. 
 No livro XI das suas Confissões, Agostinho apresenta a sua famosa 
investigação sobre a natureza do tempo. A discussão baseia-se numa 
pergunta de um objector: que fazia Deus antes do começo do mundo? 
Rejeitando a resposta «Preparava o inferno para aqueles que fazem 
perguntas indiscretas», Agostinho defende que antes da criação do céu 
e  da terra não havia tempo. Não podemos perguntar que fazia Deus 
nessa altura, porque, não existindo tempo, «essa altura» também não 
existia. Do mesmo modo, não podemos perguntar por que motivo o 
mundo não foi criado mais cedo, porque «mais cedo» não existia antes 
do mundo. É até enganador dizer que Deus existia num tempo anterior 
à criação do mundo, pois não há sucessão em Deus. Nele o hoje não 
toma o lugar do ontem, nem dá lugar ao amanhã; tudo o que existe é 
um eterno presente. 
 De modo a defender a sua noção de eternidade, Agostinho teve de 
desenvolver a ideia de que o tempo é irreal. «O que é o tempo?», per-
gunta. «Se ninguém mo perguntar, sei; se pretendo explicá-lo a 
alguém, não sei.» O tempo consiste em passado, presente e futuro. 
Mas só o presente existe, pois o passado já não é, e o futuro não é 
ainda. Mas um presente que é apenas presente não é tempo, mas eter-
nidade. 
 Falamos de períodos de tempo mais longos e mais curtos; mas 
como podemos medir o tempo? Suponhamos que dizemos que um 
período de tempo passado foi longo: queremos dizer que foi longo 
enquanto passado ou enquanto presente? Só a segunda resposta pare-
ce fazer sentido; mas como pode algo ser longo no presente, já que 
aquilo que é presente é instantâneo? Uma série de instantes não 
somam mais que um instante. As fases de um período de tempo 
jamais coexistem; como podem ser somadas para formar um todo? 
Qualquer medida que façamos tem de ser feita no presente: como 
podemos então medir algo que já passou ou que não existe ainda? 
 A solução de Agostinho para estas perplexidades é dizer que o 
tempo existe apenas na mente. O passado não existe; se eu o conside-
ro, é porque está, neste momento, na minha memória. O futuro não 
existe; não passa da minha previsão presente. Em vez de dizer que 
existem três tempos, passado, presente e futuro, deveríamos dizer que 
existe um presente das coisas passadas (a memória), um presente das 
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coisas presentes (a visão) e um presente das coisas futuras (a expecta-
tiva). Uma extensão de tempo não é de facto uma extensão de tempo, 
mas uma extensão de memória ou de expectativa. 
 A explicação de Agostinho não resolve verdadeiramente as perple-
xidades que suscitou; nem ele pretende que assim seja. Mas Agostinho 
não foi o último filósofo a avançar com uma teoria subjectiva do tem-
po, e os argumentos que utilizou para a defender são tão subtis como 
qualquer um dos posteriormente propostos.  

A CIDADE DE DEUS E O MISTÉRIO DA GRAÇA  

 Treze anos após a redacção das Confissões, a cidade de Roma foi 
saqueada por invasores godos sob o comando de Alarico. Os pagãos 
atribuíram esta desgraça à abolição cristã da veneração dos deuses da 
cidade, que assim a abandonaram numa hora de necessidade. Em 
resposta, Agostinho passou treze anos a escrever o tratado A Cidade de 
Deus, onde faz uma análise cristã da história do Império Romano e de 
muitas outras coisas do mundo antigo. 
 Agostinho contrasta a Cidade de Deus, simbolizada por Jerusalém, 
com a cidade do mundo, simbolizada pela Babilónia. Os habitantes da 
Babilónia desprezam Deus e são motivados pelo egoísmo; os habitan-
tes de Jerusalém, alheados de si, são movidos pelo amor a Deus. 
Ambas as cidades têm como objectivo a justiça e a paz, mas possuem 
um conceito diferente desses objectivos comuns. A Babilónia não deve 
ser identificada com o Império pagão, nem Jerusalém com o Império 
cristão. Nem tudo era mau nos tempos do paganismo; e os imperado-
res cristãos podiam também ser pecadores — como Ambrósio demons-
trara ao excluir o  imperador Teodósio  da Igreja, como castigo por um 
terrível massacre em Tessalónica, em 391. 
 Contudo, a Cidade de Deus não é equivalente à Igreja Cristã na 
terra. Nos séculos que se seguiram, o livro de Agostinho foi muitas 
vezes entendido como um guia das relações entre a Igreja e o Estado. 
Ao contrário da utópica República de Platão — que Agostinho ataca 
explicitamente —, a cidade de Deus não se realiza inteiramente em 
lugar algum deste mundo. 
 O tratado de Agostinho é desconexo e por vezes maçador, mas 
contém muitas passagens de grande perspicácia e influência. Para 
tomar um exemplo entre muitos, é neste livro que Agostinho define 
para as gerações futuras o modo como os cr istãos devem interpretar o 
mandamento bíblico «Não matarás». Em primeiro lugar, a lei não 
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admite excepção no caso do suicídio — tal está vedado aos cristãos, 
ainda que o seu motivo seja evitar o pecado e a vergonha. Por outro 
lado, a proibição de matar não se pode alargar às criaturas não huma-
nas: 
 

Quando lemos «Não matarás», partimos do princípio que tal não se 
aplica aos arbustos, que não têm sentimentos, nem às criaturas irracio-
nais, que voam, nadam, andam e rastejam, já que não têm relação 
racional connosco, não tendo sido dotadas de razão, à semelhança do 
homem; e é assim devido a uma justa providência do criador que a sua 
vida e morte estão subordinadas às nossas necessidades.  

 
 Nesse caso, que podemos dizer sobre a moralidade da pena de 
morte ou da guerra, pelas quais os seres humanos se matam delibera-
damente uns aos outros? Contrariamente ao pacifismo de outros pen-
sadores cristãos antigos, Agostinho considera que a guerra nem sem-
pre é um mal. O mandamento que proíbe o assassínio  não é infringido 
por aqueles que fazem a guerra sob a autoridade divina ou por aqueles 
que aplicam a pena de morte de acordo com as leis do Estado. Mas 
Agostinho não glorifica a guerra pela guerra: o único propósito da 
guerra é trazer uma paz justa, e, mesmo numa guerra justa, pelo 
menos um dos lados está a agir pecaminosamente. Só um estado onde 
prevalece a justiça tem o direito de ordenar aos seus soldados que 
matem. «Sem justiça, que são os reinos senão bandos de criminosos 
em grande escala?» 
 A Cidade de Deus termina como uma exposição do modo como as 
duas cidades atingem o seu cume, uma no céu e a outra no inferno. 
Cristo virá no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, para 
rectificar a iniquidade do tempo presente, no qual os bons sofrem e os 
maus prosperam. Após a ressurreição do corpo, os bons cristãos que 
morreram no amor a Deus gozarão de felicidade eterna na celestial 
Cidade de Deus; os cristãos impenitentes, os heréticos e todos aqueles 
que morrerem sem baptismo, sejam adultos ou crianças, serão amaldi-
çoados e os seus corpos arderão para sempre no inferno. A escolha 
daqueles que serão salvos e, implicitamente, daqueles que serão con-
denados foi feita por Deus muito antes de terem nascido ou praticado 
quaisquer actos, bons ou maus. 
 A relação entre a predestinação divina e o vício e a virtude humanos 
preocupou Agostinho nos seus últimos anos. Após o saque de Roma, 
fugiu para África um ascético britânico chamado Pelágio que acredita-
va apaixonadamente na liberdade e autonomia dos seres humanos, 
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mesmo nas suas relações com Deus. O pecado de Adão, considerava 
ele, não prejudicara os seus herdeiros, dava-lhes apenas um mau 
exemplo; ao longo das suas vidas, os seres humanos possuíam plena 
liberdade para praticar o bem ou o mal. A morte era uma necessidade 
natural, não um castigo para um pecado, e os pagãos que tivessem 
usado virtuosamente a sua liberdade iam depois da morte para um 
lugar de beatitude; os cristãos tinham recebido de Deus a Graça espe-
cial do baptismo, que lhes dava direito à felicidade superior do Céu. 
Tais graças eram atribuídas por Deus àqueles que Ele previa serem 
merecedores. 
 Tudo isto era um anátema para Agostinho, que pensava que todo o 
género humano participava, de algum modo, do pecado de Adão  — 
todos os seres humanos que descendiam dele por propagação sexual 
tinham herdado nos seus genes o pecado, bem como a mortalidade. 
Nós, seres humanos corruptos posteriores à Queda, não possuímos, 
por nós mesmos, a liberdade de praticar o bem; precisamos da Graça 
de Deus não apenas para ganhar o Céu, mas também para evitar uma 
vida de pecado contínuo. Agostinho, que na sua juventude se propuse-
ra demonstrar filosoficamente que os seres humanos possuíam liber-
dade de escolha, defendia agora que a única liberdade que nos restava 
era a de escolher entre pecados. A Graça é concedida a alguns, mas não 
a todos, e não  com base em quaisquer méritos, presentes ou futuros, 
mas simplesmente no inescrutável bel-prazer de Deus. Já que todos 
nós, filhos de Adão, somos membros de uma amaldiçoada multidão de 
perdidos, ninguém tem o direito de protestar contra o facto de apenas 
alguns, por misericórdia divina, chegarem a ver comutada a sua con-
denação. 
 As doutrinas de Pelágio foram condenadas num concílio em Carta-
go, em 418, mas o debate prosseguiu e a posição de Agostinho tornou-
se cada vez mais dura. Surgiram protestos por parte dos monges de 
alguns mosteiros africanos e franceses: a estar correcta a visão mínima 
de liberdade humana admitida por Agostinho, a exortação e a repri-
menda eram em vão e toda a disciplina da vida monástica inútil. Em 
resposta, Agostinho insistiu em que não apenas a vocação inicial para 
o cristianismo, como também a perseverança na virtude do mais devo-
to dos cristãos à beira da morte, não passavam de uma simples ques-
tão de Graça: apontou o exemplo de um monge de 84 anos que acabara 
de se juntar a uma concubina. 
 Se a predestinação era necessária para a salvação, perguntaram os 
críticos, seria também suficiente? Poderia alguém rejeitar a Graça 
oferecida por Deus? Se fosse esse o caso, a liberdade humana passaria 
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a desempenhar um papel de relevo no destino de um indivíduo. 
Teríamos então, no final dos tempos, três classes de seres humanos: 
aqueles que estavam no Céu porque tinham aceite a Graça que lhes 
fora concedida, aqueles que estavam no Inferno porque a tinham recu-
sado, e aqueles que estavam igualmente no Inferno porque a Graça 
nunca lhes tinha sido concedida. Por fim, Agostinho negou até este 
vestígio de liberdade humana: a Graça não pode ser recusada, não 
pode ser subjugada. Segundo esta perspectiva, os homens são livres no 
que respeita à salvação apenas se a liberdade for compatível com o 
determinismo. No fim, haverá apenas duas classes de seres humanos: 
aqueles que receberam a Graça e aqueles que não a receberam; os 
predestinados e os réprobos. O motivo pelo qual um homem é predes-
tinado e o outro é réprobo continua por explicar. 
 

Se considerarmos dois bebés, igualmente marcados pelo pecado origi-
nal, e perguntarmos por que motivo um é favorecido e o outro abando-
nado; se considerarmos dois homens adultos pecadores e perguntar-
mos por que motivo um deles é chamado e o outro não; em ambos os 
casos, os juízos de Deus são imperscrutáveis. Se considerarmos dois 
homens santos e perguntarmos por que motivo a dádiva da perseveran-
ça até à morte é oferecida a um e não ao outro, o juízo de Deus é ainda 
mais imper scrutável.  

 
 Todos estes ensinamentos sobre o pecado original, a Graça e a 
predestinação  são baseados em textos de S. Paulo, especialmente na 
Epístola aos Romanos. Contudo, Agostinho foi mais longe que S. Pau-
lo, e a sua doutr ina sobre a predestinação levou-o a explicar, cada vez 
menos convincentemente, uma das afirmações incluídas na primeira 
epístola a Timóteo, segundo a qual Deus deseja que todos os homens 
sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.  
 Agostinho morreu em 430, e os seus sucessores continuaram a 
batalha contra Pelágio e contra os seus seguidores, que se prolongaria 
até 529, altura em que o Concílio de Orange condenou até uma versão 
muito modificada do pelagianismo. O intrincado e aguerrido teoriza-
dor da predestinação é muito diferente do enternecedor autobiógrafo 
das Confissões, mas seria a obra dos seus últimos anos que iria exercer 
mais influência sobre a história da igreja. Ao longo da Idade Média 
católica, Agostinho gozou de maior autoridade do que qualquer outro 
dos Padres da Igreja, e, com a Reforma, a sua influência aumentou em 
vez de diminuir. João Calvino  endureceu as doutrinas de Agostinho e 
tornou-as mais precisas, assim como Agostinho tinha endurecido e 
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tornado mais precisas as doutrinas de Paulo . E mesmo nos nossos 
dias, em que existem muitas mais pessoas que o detestam do que 
aquelas que o lêem, a influência de Agostinho sobre o pensamento 
cristão continua a ser incontornável, e o seu génio continua a exercer 
atracção e repulsa sobre muitas pessoas exteriores à tradição cristã. 

BOÉCIO E FILÓPONO 

 O saque de Roma pelos godos, que estimulou a redacção de A Cida-
de de Deus, foi apenas o primeiro de uma série de ataques bárbaros ao 
Império Ocidental e à sua metrópole. Enquanto Agostinho agonizava, 
os vândalos cercavam os portões de Hipona; em breve seriam senhores 
de África e Espanha. Em meados do século, os hunos invadiram a 
Gália e a Itália, e só a eloquência do Papa Leão impediu que atacassem 
Roma. Os francos ocuparam a Gália, os anglo-saxões inv adiram a 
Bretanha. Em 476 o Império Romano do Ocidente chegou ao fim, e o 
seu último imperador, Rómulo Augusto, partiu para o exílio. A Itália 
tornou-se uma província goda, sob o domínio de reis cristãos arianos. 
 O mais vigoroso dos reis godos da Itália foi Teodorico, que gover-
nou entre 493 e 526. Um dos seus ministros era um nobre e senador 
romano, Manlio Severino Boécio. Na sua juventude, Boécio escrevera 
manuais sobre música e matemática, inspirado em fontes gregas, e 
planeara uma tradução integral das obras de Platão e Aristóteles. Tal 
tarefa nunca foi completada, mas foram as suas traduções das obras de 
lógica de Aristóteles que garantiram a acessibilidade destas aos oci-
dentais no início da Idade Média. Boécio conferiu também estatuto 
canónico a uma introdução à lógica escrita por Porfírio, discípulo de 
Plotino, acrescentando-a como apêndice ao Organon aristotélico. 
Contribuiu modestamente para a disciplina, escrevendo comentários 
sobre diversos tratados aristotélicos e ligando o seu trabalho ao desen-
volvimento estóico da lógica proposicional. 
 As obras de lógica de Boécio têm sido objecto de estudos académi-
cos recentes, e os seus tratados teológicos sobre a Trindade contêm 
diversas passagens de interesse filosófico; mas, ao longo dos tempos, 
Boécio tem sido conhecido sobretudo como autor de uma única obra: 
Da Consolação da Filosofia. Redigiu-a em 524, aquando da sua con-
denação à morte, tendo sido detido às ordens de Teodorico sob suspei-
ta de ter participado numa conspiração anti-ariana. A obra foi muito 
lida, em primeiro lugar devido à sua grande beleza literária e, em 
segundo, porque era até à data o mais subtil tratamento dos problemas 
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da liberdade humana e da presciência divina. Da Consolação da Filo-
sofia não é de modo algum o que seria de esperar de um católico devo-
to perante a expectativa do martírio: Boécio alonga-se sobre o conforto 
oferecido pela filosofia, mas não faz referência aos consolos da religião 
cristã. 
 A Consolação  é constituída por cinco livros; em cada um deles, 
alternam-se passagens em prosa e em verso, e Boécio dialoga com a 
Dama Filosofia que lhe surge na sua prisão. No primeiro livro defende 
a sua inocência, enquanto ela lhe recorda os sofrimentos de Sócrates e 
o encoraja a um desprendimento socrático em relação aos assuntos do 
mundo. O segundo livro desenvolve o tema estóico segundo o qual os 
domínios da fortuna são insignificantes quando comparados com os 
valores interiores de cada um. Boécio recebeu da fortuna muitos bene-
fícios e deve aceitar também os reveses que ela lhe traz. A ideia de que 
a felicidade não se encontra na riqueza, no poder ou na fama é então 
reforçada com citações de Platão e Aristóteles: só em Deus se encontra 
a verdadeira felicidade. De facto, ser feliz é adquirir divindade: qual-
quer homem feliz é Deus, embora exista apenas um só Deus por natu-
reza. O quarto livro enfrenta o problema do mal, na forma da seguinte 
questão: «Por que razão prosperam os perversos?» Boécio apresenta 
argumentos conhecidos de Platão  para demonstrar que a sua prosperi-
dade é apenas aparente. 
 Ao longo dos primeiros quatro livros, a Dama Filosofia tem muito a 
dizer sobre a Dama Sorte. Mas o quinto livro, de longe o mais interes-
sante filosoficamente, lida com a seguinte questão: num mundo 
gov ernado pela Divina Providência, poderá existir algo como a sorte 
ou o acaso ? Boécio consegue distinguir entre o acaso arbitrário e a 
escolha humana, mas aceita que a escolha humana livre, ainda que não 
arbitrária, é dificilmente conc iliável com a existência de Deus, que 
tudo prevê. «Se Deus tudo prevê e em nada pode estar errado, então 
deve necessariamente acontecer aquilo que na sua Divina Prov idência 
Ele prevê.» 
 O problema de Boécio não é o mesmo que o de Agostinho: ele está a 
falar não de predestinação  (a vontade  de Deus de que os seres huma-
nos ajam virtuosamente e sejam salvos), mas apenas de presciência (o 
conhecimento  de Deus daquilo que os seres humanos irão ou não 
fazer). Aparentemente, se dissermos que os homens são livres para 
agir de forma diversa da prevista por Deus, então é porque têm o 
poder de contrariar Deus. Porque «se as acções humanas podem ser 
diversas daquelas que foram previstas, então deixará de haver uma 
presciência firme do futuro e ficaremos apenas com uma opinião 
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incerta». Boécio aceita que uma acção genuinamente livre possa não 
ser prevista com certeza, nem mesmo por Deus; e refugia-se na noção 
da intemporalidade divina, afirmando que a visão de Deus não é ver-
dadeiramente uma previsão: 
 

O mesmo acontecimento futuro, quando relacionado com o conheci-
mento divino, é necessário, mas quando é considerado na sua própria 
natureza parece ser bastante livre e independente […] Deus entende 
como presentes esses acontecimentos futuros que ocorrem devido ao 
livre-arbítrio. 

 
 Há dois tipos de necessidade, explica Boécio. Há a necessidade 
simples ou directa, ilustrada pela proposição  
 

Necessariamen te, todos os homens são mortais.  
 
E há a necessidade condicional, ilustrada pela proposição  
 

Necessariamente, se sabes que eu caminho, eu caminho.  
 
Os acontecimentos futuros que Deus vê como presentes não são sim-
plesmente necessários, mas apenas condicionalmente necessários.  
 Neste tratamento do dilema, que Boécio equacionou com uma 
clareza sem precedentes, há ainda certos problemas. As coisas são 
indubitavelmente como Deus as vê; assim, se Deus vê a batalha naval 
de amanhã como presente, ela já é presente. Contudo, a teoria de 
Boécio continuaria a ser, ao longo dos séculos seguintes, a solução 
clássica para o problema. 
 Boécio foi considerado «o último dos romanos, o primeiro dos 
escolásticos». É certo que, na sua obra, liga a filosofia clássica à filoso-
fia técnica das escolas medievais de modo mais evidente que Agosti-
nho. Mas não foi o último filósofo cristão da antiguidade: essa distin-
ção pertence a um erudito do Império do Oriente, João Gramático, ou 
João Filópono. 
 A maturidade de Filópono coincidiu com o reinado de Justiniano, 
que se tornou imperador do Oriente em 527, três anos após a execução 
de Boécio. Justiniano foi o imperador que mandou encerrar as escolas 
de Atenas e presidiu à codificação da Lei Romana. Os seus generais 
conquistaram também, durante algum tempo, partes substanciais do 
antigo Império do Ocidente. Filópono, como cristão radicado em Ale-
xandria, manteve-se imperturbável perante o encerramento das esc o-
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las pagãs de Atenas e viu com satisfação a queda do seu mais eminente 
pensador, o comentador aristotélico Simplício  — pois foi como crítico 
radical de Aristóteles que Filópono fez o seu nome, e Simplício era o 
seu mais distinto adversário contemporâneo. 
 Em primeiro lugar, Filópono atacou a doutrina de Aristóteles 
segundo a qual o mundo existira desde sempre. Alguns filósofos 
pagãos estavam dispostos a aceitar que Deus era o criador do mundo, 
no sentido em que a existência do mundo tinha estado, em toda a 
eternidade, causalmente dependente de Deus. Outros estavam prepa-
rados para aceitar que o mundo tivera um princípio: a determinada 
altura, o cosmos ordenado que conhecemos teria sido feito a partir do 
caos. Mas todos os filósofos pagãos da época aceitavam a eternidade 
da matéria, e isto, na opinião dos cristãos, era incompatível com a 
descrição apresentada no Génesis da criação do Céu e da Terra a partir 
do nada. Tocando no fulcro da questão, Filópono defendeu na sua obra 
Da Eternidade do Mundo que a eternidade da matéria era incompatí-
vel com a própria ideia de Aristóteles segundo a qual nada podia atra-
vessar mais do que um número finito de períodos temporais. Pois se o 
mundo não teve princípio, deve ter durado um número infinito de 
anos, ou, pior ainda, um número de dias 365 vezes esse número infini-
to. 
 Em segundo lugar, Filópono atacou a dinâmica de Aristóteles. A 
teoria de Aristóteles do movimento natural e violento encontrara uma 
dificuldade ao tentar explicar o movimento dos projécteis. Quando 
lanço uma pedra, o que a faz prosseguir o seu movimento ascendente 
quando sai da minha mão? O seu movimento natural é descendente, e 
a minha mão já não está em contacto com ela para lhe conferir um 
movimento violento ascendente. Aristóteles respondera que a pedra, a 
partir de determinado ponto, era impulsionada pelo ar imediatamente 
por trás dela. Filópono denunciou a insuficiência desta explicação, 
propondo uma nova teoria: o lançador imprime sobre o projéctil uma 
força interna ou ímpeto.  
 A noção aristotélica de movimento natural está ligada à ideia de 
lugar natural: o movimento natural de um elemento é o movimento do 
mesmo em direcção ao seu lugar natural. Filópono considera que o 
conceito de lugar natural é apenas adequado se entendermos o univer-
so como um todo, como algo semelhante a um animal, com cabeça, 
membros e outras partes corporais. E isto, por sua vez, é apenas con-
cebível se considerarmos o universo como tendo sido feito por um 
Criador. 
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 No seu livro A Fábrica do Universo, Filópono aplicou largamente a 
sua teoria do ímpeto ao universo. Os corpos celestes, por exemplo, 
giram nas suas órbitas não porque possuem almas, mas porque Deus 
lhes forneceu o ímpeto necessário no momento em que os criou. A 
teoria do ímpeto suplantou a mistura de física e psicologia da astro-
nomia de Aristóteles. Tornou possível uma teoria unificada da dinâmi-
ca que representou um grande avanço em relação a Aristóteles e seria 
apenas ultrapassada pela introdução da teoria da inércia nos tempos 
de Galileu e Newton. 
 Filópono rejeitou a tese de Aristóteles segundo a qual os corpos 
celestes eram feitos de um elemento não terrestre, a imperecível quin-
tessência. Esta rejeição era necessária para que a teoria do ímpeto 
aplicável à Terra fosse igualmente susceptível de ser alargada aos céus. 
Mas é também muito característica da piedade cristã esta tentat iva de 
demolir a noção de que o mundo do Sol, da Lua e das estrelas é algo de 
sobrenatural, algo que mantém com Deus uma relação diferente da da 
Terra onde vivem as suas criaturas humanas. 
 Filópono foi de facto um teólogo, bem como um filósofo; nos seus 
últimos anos escreveu uma série de tratados sobre a doutrina cristã. 
Infelizmente, o seu tratamento da Trindade tornou-o vulnerável a 
acusações de triteísmo (a crença de que existem três deuses) e o seu 
tratamento da Incarnação defendia explicitamente a heresia monofisi-
ta (a negação de que Cristo possuía duas naturezas). Quando convoca-
do a Constantinopla por Justiniano para defender as suas opiniões 
sobre a Incarnação, Filópono não compareceu; após a sua morte, a sua 
doutrina sobre a Trindade foi examinada pelas autoridades eclesiásti-
cas, que acabariam por condená-lo como herético. Consequentemente, 
a sua influência sobre o pensamento cristão foi mínima. Contudo, fez-
se sentir além das fronteiras do velho Império Romano; e é aí, nos 
séculos que medeiam entre Justiniano e Guilherme o Conquistador, 
que encontraremos os filósofos mais importantes.  





 

7 
A filosofia medieval primitiva 

JOÃO ESCOTO ERÍGENA 

 Ao longo dos dois séculos que se seguiram à morte de Filópono 
nada existe digno de nota para o historiador da filosofia. Nesse perío-
do, contudo, dois acontecimentos alteraram profundamente o mundo 
que tinha acolhido a filosofia clássica e patrística. O primeiro foi a 
difusão do Islamismo; o segundo, a emergência do Sacro Império 
Romano. 
 Nos 10 anos que se seguiram à morte do profeta Maomé, em 633, a 
religião islâmica expandiu-se ao ritmo das conquistas árabes ao longo do 
Império Persa e das províncias romanas da Síria, da Palestina e do Egip-
to. Os muçulmanos tomaram Cartago em 698; dez anos mais tarde, eram 
já senhores de todo o Norte de África. Em 711, atravessaram o Estreito de 
Gibraltar, subjugando com facilidade os godos cristãos e invadindo a 
Península Ibérica. Em 717, o seu império estendia-se do Atlântico à 
Grande Muralha da China. Só em 732 o líder franco Carlos Martel logra-
ria deter o avanço dos muçulmanos para a Europa do Norte, derrotando-
os em Poitiers. 
 Mais tarde, o neto de Carlos Martel, Carlos Magno — que se tornara 
rei dos Francos em 768 —, obrigaria os muçulmanos a recuar até aos 
Pirenéus, mas pouco mais fez do que «mordiscar» os seus domínios 
ibéricos. As ambições militares e políticas de Carlos Magno em relação 
à França estavam mais concentradas na fronteira oriental. Conquistou 
a Lombardia, a Baviera e a Saxónia, e o seu filho foi proclamado rei de 
Itália. Depois de salvar o Papa Leão III  de uma revolução em Roma, 
fez-se coroar imperador romano na catedral de S. Pedro no dia de 
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Natal de 800. Quando Carlos Magno morreu, em 814, quase todos os 
habitantes cristãos da Europa continental Ocidental estavam unidos 
sob o seu reinado. Formidável como general, e impiedoso quando 
provocado, Carlos Magno dava grande importância à sua missão como 
governante dos cristãos e A Cidade de Deus era um dos seus livros 
favoritos. Ansiava por reanimar o estudo das letras e atraiu eruditos de 
todos os pontos da Europa para se juntarem ao sábio Alcuíno de Ior-
que numa escola sedeada em Aachen, cujos membros, embora sobre-
tudo envolvidos noutras disciplinas, exibiam por vezes um interesse 
amador pela filosofia. 
 É na corte do neto de Carlos Magno, Carlos o Calvo, que encontrare-
mos o mais importante filósofo do Ocidente do século IX, João Escoto 
Erígena. João nascera não nos domínios de Carlos, mas na Irlanda — e, 
por via das dúvidas, acrescentou ao seu nome, «Scottus», o apelido «Erí-
gena», que significa «filho de Erin». O seu primeiro contacto directo com 
a filosofia ocorreu em 852, quando o arcebispo de Reims o convidou a 
escrever um tratado para demonstrar que as ideias de um monge erudito 
e pessimista, Gottschalk, eram heréticas. A alegada ofensa de Gottschalk 
residia no facto de defender uma dupla predestinação  divina — a dos 
santos para o Céu, e a dos condenados para o Inferno; uma doutrina que 
Gottschalk, com bastante razoabilidade, afirmava estar implícita nos 
escritos de Agostinho. O arcebispo Hincmar pensava, tal como os mon-
ges do tempo de Agostinho, que esta doutrina era contrária à boa disc i-
plina; daí o convite que dirigiu a Erígena. 
 Contudo, a refutação de Erígena (Da Predestinação) foi, na opinião 
de Hincmar, um remédio pior que a doença. Em primeiro lugar, os seus 
argumentos contra Gottschalk eram disparatados: não podia haver uma 
dupla predestinação  porque Deus era único e indiviso; e não existia 
predestinação porque Deus era eterno. Em segundo lugar, Erígena pro-
curara amenizar o destino dos condenados negando a existência física do 
Inferno: os perversos pretendem escapar de Deus para o Não -Ser, e o 
castigo de Deus consiste simplesmente em impedir a sua aniquilação. O 
fogo do juízo final de que se fala nos Evangelhos é comum aos bons e ao s 
maus; a diferença é que os abençoados se transformam em éter, e os 
condenados em ar. Gottschalk e Erígena acabaram ambos por ser conde-
nados por Concílios da Igreja, o primeiro pelo Concílio de Quiersy, em 
853, e o segundo pelo de Valence em 855. 
 Apesar disto, Carlos o Calvo encarregou Erígena de traduzir para 
latim as obras de Dionísio, o Areopagita. Tratava-se de quatro tratados 
de conteúdo neoplatónico provavelmente redigidos no século V I e 
erroneamente atribuídos a um ateniense convertido pelo Apóstolo 
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Paulo. Erígena — cujo conhecimento do grego indicia o alto nível da 
cultura irlandesa no século IX  — lançou-se ao trabalho com entusias-
mo, produzindo um comentário juntamente com a tradução. 
 Estas tarefas estimularam-no a produzir o seu próprio sistema, que 
concretizou nos cincos livros do seu Periphyseon, ou Da Natureza. A 
natureza divide-se em quatro: natureza criadora e não criada; natureza 
criada e criadora; natureza criada e não criadora; e natureza não cria-
da e não criadora. A primeira, como é óbvio, é Deus. A segunda (a 
natureza criada e criadora) é o mundo do intelecto, o lugar das Ideias 
Platónicas, que são criadas em Deus Filho. Esta segunda natureza cria 
a terceira (a natureza criada e não criadora), que corresponde ao mun-
do quotidiano das coisas que vemos e sentimos no espaço e no tem-
po — os animais, as plantas, as pedras. A quarta (a natureza não criada 
e não criadora) é, uma vez mais, o Deus não criado, entendido agora 
não como criador, mas como fim último ao qual todas as coisas regres-
sam. 
 A linguagem de Erígena a propósito de Deus é altamente agnóstica. 
Deus não pode ser descrito em linguagem humana; não cabe em nenhu-
ma das 10 categorias de Aristóteles. Deus está para além de todo o ser; é, 
pois, mais correcto dizer que não existe do que existe. Erígena procura 
salvar-se do puro ateísmo dizendo que Deus faz algo melhor do que 
existir. Aquilo que a Bíblia diz sobre Deus, afirma ele, não deve ser 
entendido literalmente: em todos os versos há inúmeros significados, 
como as cores da cauda de um pavão. 
 Não é fácil entender onde é que os seres humanos encaixam no 
esquema quadripartido de Erígena; parecem oscilar desconfortav el-
mente entre a segunda e a terceira naturezas. Os nossos corpos ani-
mais parecem pertencer claramente à terceira; mas são criados pelas 
nossas almas, que têm mais afinidades com os objectos da segunda. E 
a certa altura Erígena parece sugerir que o ser humano, na sua inteire-
za, pertence à segunda natureza: «O homem é uma certa noção inte-
lectual, eternamente criado na mente div ina». Deve estar a referir-se à 
Ideia de Homem; sistematicamente, ao estilo platónico, insiste em que 
as espécies são mais reais do que os seus membros, e os universais 
mais reais que os indivíduos. Quando o mundo acabar, o tempo e o 
espaço desaparecerão, e todas as criaturas encontrarão salvação na 
natureza não criada e não criadora. 
 Apesar da influência das fontes gregas, as ideias de Erígena são 
com frequência originais e imaginativas; mas a sua doutrina é obvia-
mente difícil de conciliar com a ortodoxia cristã, pelo que não nos 
surpreende que o seu Da Natureza tenha sido condenado repetidas 
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vezes. Três séculos e meio após a sua public ação, um Papa ordenou, 
ineficazmente, que todas as cópias fossem queimadas. 

ALKINDI E AVICENA  

 Paradoxalmente, o cristão Erígena foi um precursor muito menos 
importante da filosofia medieval ocidental do que uma série de pensa-
dores muçulmanos originários dos actuais Iraque e Irão. Além de 
serem filósofos importantes por direito próprio, estes muçulmanos 
abriram os caminhos pelos quais o conhecimento grego chegou ao 
Ocidente Latino. 
 No século  IV , importantes estudos sobre a filosofia e a medicina 
gregas foram levados a cabo por um grupo de cristãos sírios. Por volta 
de finais do século V, o imperador Zenão ordenou o encerramento 
dessa escola, acusando os seus elementos de heresia, pelo que o grupo 
se transferiu para a Pérsia. Depois da conquista islâmica da Pérsia e da 
Síria, na época das Mil e Uma Noites, tornaram-se protegidos dos 
esclarecidos califas de Bagdade. Entre 750 e 900, estes sírios traduzi-
ram Aristóteles para a língua árabe e tornaram acessível ao mundo 
muçulmano as obras científicas e médicas de Euclides, Arquimedes, 
Hipócrates e Galeno. Ao mesmo tempo, foram importadas da Índia 
obras de matemática e astronomia e adoptados os algarismos «ára-
bes». 
 Os pensadores árabes apressaram-se a explorar o património do 
conhecimento grego. Alkindi, um contemporâneo de Erígena, escre-
veu um comentário ao tratado aristotélico De Anima. Apresenta uma 
notável interpretação da desconcertante passagem em que Aristóteles 
se refere a duas mentes: uma mente para fazer coisas e uma mente 
para se tornar coisas. A mente que faz coisas, afirma ele, é uma única 
inteligência supra-humana e opera sobre as inteligências passivas 
individuais (as mentes em vias de se tornarem) de modo a produzir o 
pensamento humano. Alfarrabi, que morreu em Bagdade em 950, 
seguiu esta linha interpretativa; como membro de uma seita de sufi 
conferiu-lhe uma tonalidade mística. 
 O mais importante dos filósofos muçulmanos deste período foi Ibn 
Sina ou Avicena (980 -1037). Nascido na região de Bujara, Avicena foi 
um estudante precoce. Adolescente, dominava já a lógica, a matemáti-
ca, a física, a medicina e a metafísica, publicando aos 20 anos uma 
enciclopédia dessas disciplinas. Os seus talentos médicos eram incom-
paráveis e muito procurados: passou a última parte da sua vida como 
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médico da corte do governante de Isfahan. Escreveu algumas obras em 
persa e muitas outras em árabe; mais de 100 sobreviveram, no original 
ou nas suas versões latinas. O seu Cânone de Medicina, onde junta as 
suas próprias observações a uma cuidadosa selecção de material clíni-
co grego e árabe, foi utilizado pelos médicos europeus até ao século 
XVII. Foi com Avicena que estes aprenderam a teoria dos quatro humo-
res ou fluidos corporais — sangue, fleuma, cólera e bílis negra — que se 
supunha determinarem o estado de saúde e o carácter dos seres 
humanos, tornando-os, respectivamente, sanguíneos, fleumáticos, 
coléricos ou melancólicos, conforme o caso. 
 O sistema metafísico de Avicena baseava-se no de Aristóteles. Mas 
Avicena alterou-o de um modo que iria influenciar enormemente o 
rumo do aristotelismo. Adoptou a doutrina da matéria e da forma e 
elaborou-a à sua maneira: qualquer entidade corpórea consiste em 
matéria sob uma forma substancial que faz dela um corpo (uma «for-
ma de corporalidade»). Todas as criaturas corpóreas pertencem a 
espécies particulares; nenhuma delas, porém, possui apenas uma 
forma substancial, mas muitas (um cão, por exemplo, possui a anima-
lidade, o que faz dele um animal, e o carácter canino, que faz dele um 
cão). 
 Segundo os aristotélicos, as almas são formas, e cada ser humano 
possui, de acordo com esta teoria, três almas: uma alma vegetativa 
(responsável pela nutrição, o crescimento e a reprodução), uma alma 
animal (responsável pelo movimento e a percepção) e uma alma racio-
nal (responsável pelo pensamento racional). Nenhuma das almas tem 
existência anterior ao corpo; mas, ao passo que as duas almas inferio-
res são mortais, a alma superior é imortal e sobrevive à morte do corpo 
em condições de felicidade ou frustração, de acordo com a vida que 
teve. Seguindo a interpretação que Alfarrabi dá a Aristóteles, Avicena 
distingue entre duas faculdades intelectuais: o intelecto humano 
receptivo que absorve a informação recebida por meio dos sentidos e o 
intelecto activo único e supra-humano que confere aos seres humanos 
a capacidade para apreender conceitos e princípios univ ersais. 
 O intelecto activo desempenha um papel central no sistema de 
Avicena: não só ilumina a alma humana, como é também a causa da 
sua existência. A matéria e as várias formas do mundo são emanações 
do intelecto activo, sendo ele próprio o último membro de uma série 
de emanações intelectuais da imutável e eterna Causa Primeira — 
designadamente, Deus. 
 Ao descrever a natureza única de Deus, Avicena introduz a sua 
célebre distinção entre essência e existência. Isto decorre da sua expli-
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cação dos termos universais, como, por exemplo, «cavalo». No mundo 
material existem apenas cavalos individuais; o termo «cavalo», contu-
do, pode ser aplicado a muitos seres individuais diferentes. Uma 
essência como a cavalidade distingue-se de ambos e em si mesma não 
é una nem múltipla, sendo neutra entre a existência e a não existência 
de quaisquer cavalos reais. 
 Seja qual for o tipo de criatura que consideremos, nada encontra-
remos na sua essência que seja responsável pela existência das coisas 
desse tipo. Nem a mais completa investigação sobre o tipo de coisa que 
algo é demonstrará a existência de tal coisa. Assim, ao descobrirmos a 
existência de coisas de um certo tipo, temos de procurar uma causa 
externa que acrescente existência à essência. Pode haver uma série de 
causas dessas, mas essa série não pode continuar indefinidamente. A 
série tem de terminar numa entidade cuja essência explique a sua 
existência, algo cuja existência não seja derivada de qualquer coisa 
exterior a si: algo cuja essência implique a sua existência. Avicena 
chama «existente necessário» a tal ser; e, obviamente, apenas Deus 
preenche os requisitos necessários. É Deus que dá existência às essên-
cias de todos os outros seres. Já que a existência de Deus depende 
apenas da sua essência, a sua existência é eterna; e já que Deus é eter-
no, conclui Avicena, eterno é também o mundo que dele emana. 
 Avicena era um muçulmano convicto e teve o cuidado de conciliar o 
seu sistema filosófico com os mandamentos do Profeta, que considera-
va uma iluminação única do Intelecto Activo. Do mesmo modo que a 
filosofia grega operava no contexto dos poemas homéricos e a filosofia 
cristã e judaica no contexto do Velho e Novo Testamentos, a filosofia 
muçulmana tomava como base de apoio o Alcorão. Contudo, as inter-
pretações de Avicena do livro sagrado foram consideradas não ortodo-
xas pelos conservadores, pelo que a sua influência se faria sentir mais 
entre os cristãos do que entre os muçulmanos. 

O SISTEMA FEUDAL 

 Na altura da morte de Avicena, a Cristandade atravessava um período 
de profundas alterações. A unificação europeia de Carlos Magno não 
durou muito, e, entre os seus sucessores, foram poucos aqueles que 
lograram exercer uma governação efectiva para além das fronteiras da 
Alemanha. Ocupavam, contudo, o cume de uma elaborada estrutura 
social e política piramidal — o sistema feudal. Ao longo de toda a Europa, 
grandes e pequenos castelos eram governados por senhores com a sua 



177  

 

própria corte e exército que juravam vassalagem a senhores mais pode-
rosos, aos quais ofereciam, a troco de protecção, apoio militar e financei-
ro. Por sua vez, estes senhores mais poderosos eram subordinados, ou 
vassalos, dos reis. Embora o sistema feudal tivesse conseguido, na maior 
parte dos casos, preservar a paz numa Europa fragmentada, as guerras 
estalavam com frequência em resultado de contestações ao sistema de 
vassalagem. Em 1066, por exemplo, o normando Guilherme o Conquis-
tador invadiu a Inglaterra e justificou o seu acto afirmando que o último 
rei saxão, Harold, lhe tinha jurado fidelidade e que tinha quebrado o seu 
juramento ao apropriar-se da coroa de Inglaterra. 
 Ao passo que a posse de terras locais e os laços pessoais entre vas-
salo e senhor constituíam os fundamentos da sociedade secular, a 
organização da Igreja tornava-se cada vez mais centralizada. É certo 
que as abadias onde os monges habitavam em comunidade eram tam-
bém grandes proprietárias de terras, e que os abades e bispos eram 
poderosos senhores feudais; mas, com o avançar do século XI, o seu 
poder cresceria essencialmente graças à supremacia da Santa Sé de 
Roma. Diversos Papas corruptos e ineficazes sucederam-se ao longo do 
século X  e inícios do XI, dando depois lugar a uma série de reformado-
res que procuraram erradicar a ignorância, a intemperança e a corrup-
ção de muitos dos elementos do clero e pôr fim à concubinagem cleri-
cal impondo a lei do celibato. O mais importante dos reformadores foi 
o Papa Gregório VII, cujo alto conceito da missão pontifical o levou a 
entrar em rota de colisão com o igualmente enérgico imperador ger-
mânico Henrique IV. 
 De acordo com quase todos os pensadores medievais, o Estado e a 
Igreja eram, independentemente, instituições de origem divina — 
nenhuma delas derivava da outra a sua autoridade. Apesar de existi-
rem variadíssimas instituições nos níveis inferiores — senhores feudais 
e monarquias, no Estado; episcopados, abadias e ordens religiosas, na 
igreja —, cada instituição reconhecia um líder universal: o Santo Impe-
rador Romano e o Papa. Os objectivos das duas instituições eram 
distintos: o Estado devia proporcionar segurança e bem-estar aos 
cidadãos neste mundo, e a Igreja acorrer às necessidades espirituais 
dos crentes na sua viagem para o Céu. Assim, as suas jurisdições 
seriam, em princípio, complementares e não contrárias. Mas a verdade 
é que existiam muitas áreas onde os seus interesses se sobrepunham e 
no âmbito das quais podiam entrar em confl ito. 
 A desavença entre Gregório e Henrique tinha a ver com a nomeação 
e confirmação dos bispos. Tratava-se evidentemente de um assunto da 
Igreja, já que os episcopados tinham funções espirituais; mas muitas 
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vezes os bispos eram também grandes proprietários de terras e pos-
suíam vassalagem, de modo que os governantes laicos tinham todo o 
interesse em controlar a sua nomeação. 
 Ignorando a proibição papal, o imperador Henrique IV nomeou 
pessoalmente alguns bispos na Alemanha; o Papa Gregório, que 
reclamava para si o direito de depor todos os príncipes, excomungou-
o, ou seja, baniu-o das actividades da Igreja. Isto teve como conse-
quência a anulação dos laços entre o imperador e os seus vassalos — 
para os restaurar, Henrique foi obrigado a ajoelhar-se na neve perante 
o Papa, em Canossa. 

SANTO ANSELMO 

 Também na Inglaterra, sob a liderança dos sucessores de Guilher-
me o Conquistador, as relações entre a Igreja e o Estado foram fre-
quentemente tensas. De facto, as querelas entre o Papa e o Rei desem-
penhariam um papel importante na vida do mais importante filósofo 
do século XI, S.to Anselmo da Cantuária. Anselmo nasceu pouco 
antes da morte de Avicena e existem muitos pontos em comum nos 
sistemas filosóficos de ambos, embora o ponto de partida de Anselmo 
tenha sido bastante diferente. De origem italiana, estudou as obras de 
Agostinho na abadia de Bec, sob a orientação de Lanfranc, que mais 
tarde se tornaria o arcebispo da Cantuária de Guilherme o Conquista-
dor. Primeiro como monge e depois como abade de Bec, Anselmo 
escreveu uma série de obras filosóficas e meditativas. No seu De 
Grammatico reflecte sobre os pontos de contacto entre a gramática e a 
lógica e sobre as relações entre significantes e significados; explorou, 
por exemplo, o contraste entre um nome e um adjectivo e entre uma 
substância e uma qualidade, e escreveu sobre a relação entre estes dois 
contrastes. No seu solilóquio Monologion apresenta uma série de 
argumentos para demonstrar a existência de Deus, que incluem o 
seguinte: tudo o que existe, existe em razão de uma coisa ou outra. 
Mas nem tudo pode existir em razão de outra coisa; por conseguinte, 
tem de existir algo que exista por si mesmo. Este argumento teria 
interessado Avicena, mas Anselmo não o considerava totalmente satis-
fatório; numa meditação dirigida a Deus intitulada Proslogion apre-
sentou um argumento diferente, o argumento que o tornaria famoso 
na história da filosofia. 
 Anselmo dirige-se a Deus da seguinte maneira: 
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Acreditamos que Sois um ser maior do que o qual nada pode ser conce-
bido. Ou não existirá tal natureza, já que o tolo disse para si próprio 
que «Deus não existe»? (Salmo 14, 1) Mas, de qualquer modo, esse 
mesmo tolo, quando ouve falar desse ser de que falo agora — um ser 
maior do que o qual nada pode ser concebido — entende o que ouve, e 
aquilo que entende está no seu entendimento, apesar de não entender 
que esse ser existe. Pois uma coisa é um objecto estar no entendimento 
e outra é entender -se que o objecto existe […] Até o tolo está convenci-
do de que existe pelo menos algo no entendimento maior do que o qual 
nada pode ser concebido. Pois, quando ouve isto, entende-o. E aquilo 
que é entendido existe no entendimento. E seguramente isso maior do 
que o qual nada pode ser concebido não pode existir apenas no enten-
dimento. Pois suponhamos que existe apenas no entendimento; então, 
pode conceber-se que exista na realidade; o que é algo maior.  
 Assim, se esse ser maior do que o qual nada pode ser concebido 
existe apenas no entendimento, o próprio ser maior do que o qual nada 
pode ser concebido é um ser maior do que o qual algo pode ser conce-
bido. Mas isto é obviamente impossível. Assim, não restam dúvidas de 
que existe um ser maior do que o qual nada pode ser concebido, e exis-
te tanto no entendimento como na realidade.  

 
 Ao passo que Avicena foi o primeiro filósofo a afirmar que a essên-
cia de Deus implicava a sua existência, Anselmo afirma que o próprio 
conceito  de Deus demonstra a sua existência. Se soubermos o que 
queremos dizer quando falamos em Deus, saberemos automaticamen-
te que existe um Deus; se negarmos a sua existência, é porque não 
sabemos aquilo que estamos a dizer. 
 Será o argumento de Anselmo válido? A questão tem sido debatida 
desde essa altura até aos nossos dias. Um monge vizinho, Gaunilo, 
afirmou que pelo mesmo processo podíamos demonstrar que a ilha 
mais fabulosamente bela existe, de outro modo seria possível imaginar 
uma ilha ainda mais fabulosamente bela do que essa. Anselmo respon-
deu que os casos eram diferentes: é possível conceber-se a não exis-
tência da ilha mais fabulosamente bela, já que podemos imaginá-la a 
desaparecer, ao passo que não é possível conceber-se assim a não 
existência de Deus. 
 É importante notar que Anselmo não está a afirmar que Deus é a 
maior das coisas concebíveis. De facto, ele afirma expressamente que 
Deus não é concebível: é maior do que qualquer coisa concebível. Face 
a isto, nada há de autocontraditório em dizer-se que esse algo maior 
do que o qual nada pode ser concebido é ele próprio demasiado grande 
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para ser concebido. Posso afirmar que o meu exemplar do Proslogion é 
algo maior do que o qual nada pode caber no meu bolso. Isto é verda-
de — mas tal não significa que o meu exemplar do Proslogion caiba no 
meu bolso; de facto, é demasiado grande para isso. 
 Para Anselmo, a verdadeira dificuldade está em explicar de que 
modo algo que não pode ser concebido pode estar no entendimento. 
Compreendemos certamente cada uma das palavras que compõem a 
expressão «aquilo maior do que o qual nada pode ser concebido». Mas 
será isto suficiente para garantir que apreendemos aquilo que a 
expressão no seu todo significa? Se for esse o caso, parece-nos então 
possível que consigamos conceber Deus, apesar de não termos, claro, 
um entendimento exaustivo sobre ele. Se não for esse o caso, não 
temos garantia de que «aquilo maior do que o qual nada pode ser 
concebido» exista sequer no intelecto, ou de que essa mesma expres-
são exprima um pensamento inteligível. Os filósofos do século XX 
discutiram a expressão «o menor número natural não nomeável em 
menos de vinte e seis sílabas». Isto surge-nos imediatamente como 
uma designação inteligível de um número — até ao momento em que 
compreendemos o paradoxo e percebemos que a própria expressão 
nomeia o número em 24 sílabas. Contudo, até mesmo os filósofos que 
concordam que a demonstração de Anselmo é inválida raramente 
concordam quanto àquilo que há de errado nela; e sempre que parece 
definitivamente refutada alguém a ressuscita sob uma nova roupagem. 
 Igualmente original e influente foi a tentativa de Anselmo, na sua 
obra Cur Deus Homo, de apresentar uma justificação fundamentada 
para a doutrina cristã da Incarnação. O título do livro equivale à per-
gunta «Por que razão Deus se fez homem?» A resposta de Anselmo 
recorre ao princ ípio segundo o qual a justiça exige que, sempre que 
haja ofensa, deve haver reparação. A reparação pode ser feita pelo 
ofensor, e deverá ser uma recompensa equivalente e contrária à ofen-
sa. Ajuizamos a magnitude de uma ofensa com base na importância da 
pessoa ofendida; a magnitude da reparação, com base na importância 
da pessoa que dá a recompensa. Assim, o pecado de Adão foi uma 
ofensa infinita, já que foi uma ofensa contra Deus; mas qualquer repa-
ração oferecida por seres meramente humanos é apenas finita, já que 
estes não passam de criaturas finitas. É, pois, impossível à humanida-
de compensar por si só o pecado de Adão. A reparação só será adequa-
da se for feita por alguém que seja humano (e, portanto, herdeiro de 
Adão) e divino (para que possa, assim, oferecer uma recompensa infi-
nita). Deste modo, a Incarnação de Deus é necessária para que o peca-
do original possa ser eliminado e a humanidade redimida. 
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 A influência da teoria de Anselmo sobre a teologia prolongou-se 
muito para além da Reforma, mas a sua noção de reparação seria 
também incorporada em algumas teorias filosóficas da justificação do 
castigo. 
 Na altura em que escreveu o Cur Deus Homo, Anselmo tinha já 
sucedido a Lanfranc como arcebispo da Cantuária. Nos seus últimos 
anos viu-se envolvido na desavença jurisdicional entre o rei Guilherme 
II e o Papa Urbano II, que em certos aspectos recapitulava aquela que, 
alguns anos antes, opusera Gregório VII a Henrique IV. Anselmo mor-
reu na Cantuária em 1109 e está sepultado na catedral dessa cidade. 

ABELARDO E HELOÍSA  

 Pedro Abelardo tinha apenas 30 anos aquando da morte de 
Anselmo. Nascido numa família de cavaleiros da Bretanha francesa, 
em 1079, fo rmou-se em Tours e partiu para Paris por volta de 1100 
para se juntar à escola anexa à catedral de Notre-Dame, dirigida por 
Guilherme de Champeaux . Incompatibilizando-se com o seu professor, 
partiu para Melun para fundar a sua própria escola, e mais tarde fun-
daria uma outra escola rival no Mont-Ste-Geneviève, em Paris. A par-
tir de 1113 Abelardo substituiu Guilherme na direcção da escola de 
Notre-Dame. Nesse período hospedou-se em casa de Fulbert, cónego 
da Catedral, e tornou-se tutor da sobrinha deste, Heloísa. Tornaram-se 
amantes provavelmente em 1116 e, perante a gravidez de Heloísa, 
Abelardo desposou-a secretamente. Heloísa, que encarara o casamento 
com relutância, retirou-se pouco depois para um convento. Fulbert, 
ultrajado pelo modo como Abelardo tratara a sua sobrinha, enviou 
dois ho mens ao seu quarto para o castrarem. Abelardo tornou-se mon-
ge da abadia de S. Dinis, perto de Paris, e Heloísa entrou como freira 
para um convento em Argenteuil. O nosso conhecimento da vida de 
Abelardo até este ponto sustenta-se em grande medida numa longa 
carta autobiográfica que escreveu a Heloísa alguns anos depois, Histó-
ria das Minhas Calamidades. Trata-se do mais brilhante exercício 
autobiográfico desde as Confissões de S.to Agostinho. 
 Em S. Dinis, Abelardo continuou a leccionar (em parte para susten-
tar Heloísa). Começou a escrever sobre teologia, mas a sua primeira 
obra, a Teologia do Mais Alto Bem, foi condenada por um sínodo em 
Soissins, em 1121, que a considerou heterodoxa a propósito da Trinda-
de. Após um breve período na prisão, Abelardo foi enviado de regresso 
a S. Dinis, mas tornou-se impopular e viu-se obrigado a abandonar 
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Paris. Entre 1125 e 1132 foi abade de S. Gildas, uma abadia corrupta e 
violenta de uma zona remota da Bretanha francesa. Foi um período 
muito infeliz da sua v ida; as suas tentativas reformadoras tornaram-no 
alvo de ameaças de morte. Entretanto, Heloísa tornara-se prioresa de 
Argenteuil, mas ela e as suas freiras foram expulsas do convento em 
1129. Abelardo conseguiu descobrir e sustentar um novo convento 
para as acolher, o Paracleto, na região da Champagne. Em 1136 regres-
sou a Paris para leccionar novamente em Mont-Ste-Geneviève. Os seus 
ensinamentos atraíram a atenção crítica de S. Bernardo, abade de 
Claraval e segundo fundador da Ordem de Cister, o pregador da 
Segunda Cruzada. S. Bernardo denunciou ao Papa a doutrina de Abe-
lardo, conseguindo a sua condenação num Concílio em Sens, em 1140. 
Abelardo apelou em vão a Roma contra a sua condenação; foi impedi-
do de continuar a leccionar e viu-se obrigado a retirar-se para a abadia 
de Cluny. Foi aí que terminou os seus dias, pacificamente, dois anos 
mais tarde; a sua edificante morte foi descrita pelo abade de Cluny, 
Pedro o Venerável, numa carta a Heloísa. 
 A figura de Abelardo é invulgar na história da filosofia por se tratar 
de um dos amantes mais famosos do mundo, ainda que tenha sido 
tragicamente forçado ao celibato, uma condição mais característica 
dos grandes filósofos, tanto medievais como modernos. Mais do que 
como filósofo, foi como amante — um malogrado Lancelote ou 
Romeu — que Abelardo ficou célebre nas letras clássicas. Na Epístola 
de Heloísa a Abelardo, de Pope, Heloísa, do seu claustro gelado, 
recorda a Abelardo esse dia terrível em que ficou nu e ensanguentado 
aos seus pés; ela suplica-lhe que não abandone o amor que os une: 
 

Vem! Com teu semblante, tuas palavras, alivia o meu pesar; 
Tais coisas pelo menos podes ainda conceder. 
Deixa-me ainda repousar sobre esse peito enamorado,  
Beber ainda o delicioso veneno dos teus olhos 
Respirar nos teus lábios e juntar-me ao teu coração;  
Dá-me o que puderes — e deixa-me sonhar o resto.  
Ah não! Ensina-me a estimar outras alegrias  
Encanta com outras belezas os meus olhos apaixonados,  
Enche-me a visão de luz 
E faz a minha alma abandonar Abelardo em favor de Deus.  
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A LÓGICA DE ABELARDO 

 A importância de Abelardo como filósofo deve-se acima de tudo ao 
seu contributo para a lógica e para a filosofia da linguagem. Quando 
iniciou a sua carreira de professor, a lógica era estudada no Ocidente 
principalmente com base nas Categorias e na obra Da Interpretação 
de Aristóteles, na introdução de Porfírio  e em algumas obras de Cícero 
e Boécio. As princ ipais obras de lógica de Aristóteles não eram conhe-
cidas, e o mesmo acontecia com os seus tratados de física e metafísica. 
Por conseguinte, as investigações lógicas de Abelardo eram menos 
bem informadas do que as de, digamos, Avicena; mas Abelardo era 
dotado de uma espantosa perspicácia e originalidade. Escreveu três 
tratados independentes de lógica ao longo do período entre 1118 e 
1140. 
 Um dos principais interesses dos lógicos do século XII era o pro-
blema dos universais: o estatuto de uma palavra como «homem» em 
frases como «Sócrates é um homem» e «Adão é um homem». Sendo 
um escritor combativo, Abelardo afirma que a sua posição sobre a 
matéria parte da insatisfação das respostas apresentadas por sucessi-
vos mestres à pergunta: de acordo com tais frases, que têm em comum 
Sócrates e Adão? Roscelin, o seu primeiro mestre, afirmou que tudo o 
que tinham em comum era o nome  — o mero som emitido quando se 
profere «homem». Roscelin era, como afirmariam os filósofos poste-
riores, um nominalista, sendo nomen a palavra latina para «nome». 
Guilherme de Champeaux , o segundo mestre de Abelardo, afirmava 
que havia uma coisa muito importante comum a ambos, nomeada-
mente a espécie humana. Era, segundo a terminologia posterior, um 
realista, sendo res a palavra latina para «coisa».  
 Abelardo rejeitou as explicações de ambos os professores e propôs 
uma solução intermédia. Por um lado, era absurdo afirmar que Adão e 
Sócrates possuíam apenas o nome em comum; o nome aplicado a cada 
um deles em virtude da semelhança objectiva que os une. Por outro 
lado, uma semelhança não é uma coisa substancial como um cavalo ou 
uma couve; só as coisas individuais existem e seria ridículo sustentar 
que toda a espécie humana está presente em cada indivíduo. Devemos 
rejeitar tanto o nominalismo como o realismo. 
 

Quando sustentamos que a semelhança entre coisas não é uma coisa, 
dev emos evitar dar a impressão de estarmos a tratá-las como se nada 
tivessem em comum; já que aquilo que estamos realmente a dizer é que 
um e outro se assemelham pelo facto de serem humanos, ou seja, pelo 
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facto de serem ambos seres humanos. Não queremos dizer mais nada 
senão que são seres humanos e que em nada diferem a esse respeito.  

 
 O facto de serem humanos, que não é uma coisa, é a causa comum 
para a aplicação do nome aos indivíduos. 
 A dicotomia apresentada por nominalistas e realistas é, como Abe-
lardo mostrou, inadequada. Além das palavras e das coisas, devemos 
levar em linha de conta o nosso próprio entendimento, os nossos con-
ceitos: são estes que nos permitem falar sobre as coisas e transformar 
sons vocais em palavras com significado. Não existe um homem uni-
versal distinto do nome universal «homem»; mas o nosso entendimen-
to transforma o som «homem» num nome universal. Do mesmo modo, 
sugere Abelardo, um escultor transforma um bloco de pedra numa 
estátua; podemos assim dizer, se quisermos, que os universais são 
criados pela mente tal como uma estátua é criada pelo seu escultor. 
 São os nossos conceitos que dão significado às palavras — mas o 
significado não é, para Abelardo, uma noção simples. Ele faz uma 
distinção entre aquilo que a palavra significa e aquilo que a palavra 
representa. Consideremos a palavra «rapaz». Sempre que ocorre numa 
frase, significa a mesma coisa: «ser humano jovem do sexo masculi-
no». Na frase «um rapaz corre sobre a relva», onde surge como suje i-
to, a palavra representa também um rapaz; ao passo que na frase «este 
velho foi um rapaz», onde surge como predicado, a palavra não repre-
senta coisa alguma. Ou seja, «rapaz» só representa algo num determi-
nado contexto se, nesse contexto, fizer sentido perguntar «qual 
rapaz?» 
 O tratamento dos predicados oferecido por Abelardo apresenta 
muitas reflexões lógicas originais. Aristóteles, e muitos filósofos depois 
dele, preocuparam-se com o sentido de «é» em «Sócrates é sábio» ou 
«Sócrates é branco». Abelardo julga tratar-se de um problema desne-
cessário: devemos entender «ser sábio» e «ser branco» como uma 
única unidade verbal, em que o verbo ser faz simplesmente parte do 
predicado. E quando «é» equiv ale a «existe»? Abelardo afirma que na 
frase «Existe um pai» não devemos tomar «um pai» como represen-
tando coisa alguma; em vez disso, a frase é equivalente a «Algo é um 
pai». Esta proposta de Abelardo continha grandes potencialidades 
para o desenvolvimento da lógica, mas não foi devidamente aproveita-
da e desenvolvida na Idade Média — na verdade, o dispositivo teve de 
esperar pelo século XIX  para ser reinventado. 
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A ÉTICA DE ABELARDO 

 Abelardo não foi menos inovador na ética do que na lógica. Foi o 
primeiro autor medieval a dar o título Ética a um tratado e, ao contrá-
rio dos seus sucessores medievais, não conhecia a Ética de Aristóteles 
para lhe servir como ponto de partida. Neste campo, contudo, as suas 
inovações foram menos felizes. Abelardo objectou contra a doutrina 
comum de que matar pessoas e cometer adultério era um mal. Aquilo 
que é um mal, afirma ele, não é a acção em si, mas o estado de espírito 
com que se comete a acção. Contudo, é incorrecto dizer que aquilo que 
importa é a vontade da pessoa, se por «vontade» entendermos um 
desejo por algo em função de si mesmo. Pode existir pecado sem von-
tade (como quando um fugitivo mata em autodefesa) e pode haver má 
vontade sem pecado (como desejos de luxúria que não se conseguem 
evitar). É verdade que todos os pecados são voluntários, no sentido em 
que não são inevitáveis, sendo o resultado de um desejo qualquer (o 
desejo que um fugitivo tem de escapar, por exemplo). Mas aquilo que 
verdadeiramente importa, afirma Abelardo, é a intenção ou consenti-
mento do pecador, o que significa primariamente a consciência que o 
pecador tem daquilo que está a fazer. Afirma Abelardo que se é possí-
vel cometer inocentemente um acto proibido — casar com a nossa irmã 
na ignorância de que é nossa irmã, por exemplo  —, o mal não pode 
estar no acto, mas sim na intenção. «Não é aquilo que fazemos, mas o 
estado de espírito com que o fazemos, que Deus avalia; o mérito e o 
louvor do agente repousa não na sua acção, mas na sua intenção.» 
 Assim, afirma Abelardo, uma má intenção pode estragar uma boa 
acção. Dois homens podem enforcar um criminoso, um em cumpri-
mento da justiça e o outro por ódio inveterado; o acto é justo, mas um 
pratica o bem, e o outro o mal. Uma boa intenção pode justificar uma 
acção proibida. Aqueles que foram curados por Jesus fizeram bem em 
desobedecer à sua ordem de manter em segredo a cura, pois o seu 
motivo para a publicitar era bom. O próprio Deus, quando ordenou a 
Abraão que matasse Isaac, praticou um má acção com boa intenção. 
 Uma boa intenção  que não é posta em prática pode ser tão louvável 
como uma boa acção: é o que acontece se, por exemplo, resolvermos 
construir um hospício, mas o dinheiro nos for roubado. Analogamente, 
as más intenções são tão reprováveis como as más acções. Porquê 
então castigar acções em vez de intenções? O castigo humano, respon-
de Abelardo, pode justificar-se mesmo quando não há culpa; uma 
mulher que sufocou o seu bebé no sono deve ser castigada para que as 
outras mulheres passem a ser mais cuidadosas. A razão pela qual 
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punimos acções em vez de intenções é a de que o fraco juízo humano 
considera mais grave a maldade manifesta. Mas o julgamento de Deus 
não seguirá os mesmos moldes. 
 A doutrina de Abelardo não chegou exactamente ao ponto de afir-
mar «Não importa aquilo que fazes desde que sejas sincero», mas 
esteve muito perto de admitir que os fins justificam os meios. Porém, 
aquilo que mais chocou os seus contemporâneos foi a sua afirmação de 
que aqueles que, de boa-fé, perseguiram os cristãos — e mesmo aque-
les que mataram o próprio Cristo, sem saber o que faziam — estavam 
livres de pecado. Esta foi uma das teses sujeitas a condenação pelo 
Concílio de Sens. 
 Abelardo explorou a teologia não menos ousadamente que a ética. 
Um exemplo é suficiente: o seu tratamento singular da omnipotência 
de Deus. Levantou as questões de saber se Deus pode fazer mais coi-
sas, ou coisas melhores, do que aquelas que fez, e se Deus pode abster-
se de agir do modo como age. Seja como for que respondamos a estas 
questões, afirma Abelardo, encontraremos dificuldades. 
 Por um lado, se Deus pode fazer mais e melhores coisas do que 
aquelas que fez, não seria de esperar que as tivesse feito? Ao fim e ao 
cabo, nada lhe custaria fazê-lo! O que quer que faça ou não faça é um 
bem e é justo; assim, seria injusto que tivesse agido de modo diferente. 
Por conseguinte, Deus só pode ter agido da maneira como agiu. 
 Por outro lado, se considerarmos um qualquer pecador a caminho 
da perdição, torna-se evidente que ele poderia ser melhor do que é; de 
outro modo, não poderia ser culpado pelos seus pecados. Mas ele só 
seria melhor do que é se Deus o tivesse feito melhor; por isso há pelo 
menos algumas coisas que Deus podia ter feito melhor do que na rea-
lidade fez. 
 Abelardo opta pela primeira alternativa do dilema. Suponhamos 
que neste momento não está a chover. Uma vez que tal acontece de 
acordo com a vontade de um Deus sábio, este momento não é apro-
priado para que chova. Assim, se dissermos que Deus pode fazer cho-
ver neste momento, estamos a atribuir-lhe o poder para fazer qualquer 
coisa de disparatado. Deus pode fazer tudo aquilo que quer fazer; mas 
não pode fazer aquilo que não quer fazer. 
 Os críticos objectaram a esta tese, considerando-a um insulto ao 
poder de Deus: até mesmo nós, pobres criaturas, podemos agir dife-
rentemente do modo como agimos de facto. Abelardo respondeu que o 
poder de agir diferentemente não deve ser motivo de orgulho, deve 
antes ser considerado um sinal de debilidade, como a capacidade para 
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andar, comer e pecar. Seria muito melhor para todos nós se fizéssemos 
apenas aquilo que deveríamos fazer. 
 Que dizer então do argumento «o pecador só será salvo se Deus o 
salvar; logo, se o pecador puder ser salvo, Deus pode salvá-lo»? Abe-
lardo rejeita o princípio lógico que subjaz ao argumento, nomeada-
mente, se p implica q, então possivelmente p implica possivelmente q. 
E apresenta um contra-exemplo. Se um som for ouvido, alguém o 
ouve; mas um som pode ser audível sem que ninguém o ouça. (No 
caso, por exemplo, de não estar ninguém por perto.) 
 A discussão de Abelardo sobre a omnipotência de Deus é um 
esplêndido exercício de dialéctica, mas não podemos dizer que se trata 
realmente de uma explicação credível do conceito — e é evidente que 
não convenceu os seus contemporâneos, especialmente S. Bernardo. 
Uma das proposições de Abelardo condenadas pelo Concílio de Sens 
foi a seguinte: Deus pode agir e abster-se de agir única e exclusiv a-
mente da maneira e na altura em que de facto age e se abstém de agir. 

AVERRÓIS 

 Abelardo foi de longe o mais brilhante pensador cristão do século 
XII. Os outros filósofos importantes desse tempo foram o árabe Aver-
róis e o judeu Maimónides. Eram ambos naturais de Córdova, na 
Espanha muçulmana, então o mais importante centro da cultura artís-
tica e literária de toda a Europa. 
 O verdadeiro nome de Averróis era Ibn Rushd. Nasceu em 1126, 
filho e neto de juristas e juízes. Pouco se sabe ao certo sobre a forma-
ção que recebeu, mas apenas que adquiriu alguns conhecimentos de 
medicina que viria a incorporar num manual a que chamou Kulliyat. 
Viajou para Marraquexe onde se tornou protegido do sultão. Ao avistar 
aí uma estrela não visível em Espanha ficou persuadido da verdade da 
afirmação aristotélica de que o mundo era redondo. Ganhou um gran-
de entusiasmo por toda a filosofia de Aristóteles, e o califa encorajou-o 
a trabalhar numa série de comentários sobre os tratados desse filósofo. 
 Em 1169 Averróis foi nomeado juiz de Sevilha; mais tarde regressou 
a Córdova, sendo promovido a juiz principal. Manteve contudo a sua 
ligação a Marraquexe e a ela regressou para morrer em 1198, tendo 
sobre ele recaído a suspeita de heresia. 
 Anos antes, Averróis vira-se obrigado a defender as suas activida-
des filosóficas contra as ideias de um pensador muçulmano muito 
mais conservador, Al-Ghazali, que escrevera um ataque ao racionalis-



188 

mo na religião intitulado A Incoerência dos Filósofos. Averróis res-
pondeu com a obra A Incoerência da Incoerência, reafirmando o 
direito da razão humana à investigação dos assuntos teológicos.  
 A importância de Averróis para a história da filosofia deriva dos 
seus comentários sobre Aristóteles, que surgem em três formatos 
diferentes: curtos, médios e longos. Algumas das obras de Aristóteles 
mereceram-lhe os três tipos de comentários; outras, apenas comentá-
rios de dois tipos, e outras ainda um só tipo de comentário. Alguns 
sobreviveram no original árabe, outros nas suas traduções hebraicas e 
latinas. Averróis comentou também a República de Platão, mas a sua 
grande admiração por Aristóteles («o seu espírito é a expressão 
suprema do espírito humano») não se alargava com a mesma intensi-
dade a Platão. De facto, pensava que uma das suas tarefas como 
comentador era libertar Aristóteles do neoplatonismo, apesar de, sem 
o saber, ter preservado muitos dos seus elementos platónicos.  
 Averróis não foi um pensador original como Avicena, mas o seu 
trabalho enciclopédico viria a ser o mediador da interpretação de 
Aristóteles na Idade Média latina. O seu desejo de libertar Aristóteles 
de aposições filosóficas posteriores distinguem-no de Avicena em 
múltiplos aspectos. Assim, abandonou a série de emanações que em 
Avicena conduziam da causa primeira ao intelecto  activo e negou que o 
intelecto activo produzisse as formas naturais do mundo visível. Mas, 
num certo aspecto, afastou-se mais do que Avicena da mais plausível 
interpretação de Aristóteles. Depois de alguma hesitação, chegou à 
conclusão que nem o intelecto activo nem o intelecto  passivo são 
faculdades de seres humanos individuais; o intelecto passivo, não 
menos que o activo, é uma substância única, eterna e incorpórea. Esta 
substância intervém, de modo misterioso, na vida mental dos indiv í-
duos humanos. É apenas devido ao papel desempenhado no nosso 
pensamento pela imaginação individual corpórea que podemos afir-
mar possuir quaisquer pensamentos. 
 Já que o elemento verdadeiramente intelectual no pensamento não 
é pessoal, não existe imortalidade pessoal para o indivíduo humano. 
Depois da morte, as almas fundem-se umas nas outras. Averróis 
defende esta perspectiva de um modo que lembra o argumento do 
terceiro homem no Parménides de Platão. 
 

Zaid e Amr são numericamente diferentes, mas idênticos na forma. Se, 
por exemplo, a alma de Zaid fosse numericamente diferente da alma de 
Amr, do mesmo modo que Zaid é numericamente diferente de Amr, a 
alma de Zaid e a alma de Amr seriam numericamente duas, mas apenas 
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uma na forma, e a alma teria outra alma. A conclusão necessária é, 
pois, a de que a alma de Zaid e a alma de Amr são idênticas na forma. 
Uma forma idêntica só inere numa multiplicidade numérica, isto é, 
divisível, por meio da multiplicidade da matéria. Assim, se a alma não 
morre com a morte do corpo, ou se possui um elemento imortal, deverá 
formar, depois de abandonar o corpo, uma unidade numérica. 

 
 Na hora da morte, a alma junta-se à inteligência universal como 
uma gota de água caindo no oceano. 
 Averróis era, pelo menos em intenção, um muçulmano ortodoxo. 
No seu tratado Da Harmonia entre a Religião e a Filosofia, falou de 
diversos níveis de acesso à verdade. Todas as classes de homens preci-
sam, e podem assimilar, o ensinamento do Profeta. O crente simples 
aceita a letra das Escrituras tal como é exposta pelos seus mestres. As 
pessoas com formação, por outro lado, poderão já apreciar os argu-
mentos prováveis e «dialécticos» que apoiam a revelação. Finalmente, 
o ser raro, o filósofo genuíno, precisa de procurar (e encontra) provas 
irrefutáveis da verdade. Esta ideia foi muito mal interpretada pelos 
herdeiros intelectuais de Averróis, que a consideraram uma doutrina 
da dupla verdade, segundo a qual algo pode ser verdadeiro para a 
filosofia e falso para a religião e vice-versa. 
 Averróis teve pouca influência sobre os pensadores muçulmanos, 
entre os quais o seu tipo de filosofia em breve caiu em desfavor. Mas, 
uma vez traduzidos para latim, os seus tratados revelar-se-iam muito 
influentes, estabelecendo directrizes para os principais pensadores do 
século XIII, incluindo Tomás de Aquino. Dante deu-lhe um lugar priv i-
legiado no seu Inferno como autor de grandes comentários; e os estu-
diosos de Aristóteles, ao longo de séculos, referir-se-iam simplesmente 
a Averróis como o  Comentador. 

MAIMÓNIDES 

 O rabi Moisés ben Maimon, mais conhecido entre os estudiosos 
posteriores sob o nome de Maimónides, era nove anos mais novo 
que Averróis. Aos 13 anos abandonou o seu lugar de nascimento, Cór-
dova. A Espanha muçulmana, que até então proporcionara um clima 
de tolerância para os Judeus, era governada pelos fanáticos Almóadas, 
e a família de Maimónides viu-se obrigada a emigrar para Fez e, mais 
tarde, para a Palestina. Nos últimos 40 anos da sua vida viveu no 
Egipto, morrendo no Cairo em 1204. 
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 Maimónides escreveu copiosamente, tanto em hebraico como em 
árabe, sobre lei rabínica e medicina; como filósofo, porém, é princi-
palmente conhecido pela sua obra O Guia para os Perplexos,  concebi-
da para conciliar as aparentes contradições entre filosofia e religião 
que perturbavam os crentes. A maior parte da Bíblia, pensava Maimó-
nides, seria prejudicial se fosse interpretada literalmente, pelo que a 
filosofia era necessária para determinar o seu verdadeiro significado. 
Nada podemos dizer de positivo acerca de Deus já que Deus nada tem 
em comum com criaturas como nós. Deus é uma unidade simples e 
não possui atributos distintos, como a justiça ou a sabedoria. Quando 
associamos predicados ao nome divino — ao dizer, por exemplo, 
«Deus é sábio» — estamos de facto a dizer aquilo que Deus não é; ou 
seja, queremos dizer que Deus não é tolo. (A tolice, ao contrário da 
divina sabedoria, é algo de que temos ampla experiência.) 
 

O significado de «conhecimento», o significado de «propósito» e o sig-
nificado de «providência», quando atribuídos a nós, são diferentes dos 
significados destes termos quando atribuídos a Ele. Quando as duas 
providências, ou conhecimentos, ou propósitos são entendidos como 
tendo só um e o mesmo significado, surgem dúvidas e dificuldades. Por 
outro lado, quando sabemos que tudo o que é atribu ído a nós é diferen-
te de tudo o que é atribuído a Ele, a verdade torna-se manifesta. As 
diferenças entre as coisas atribuídas a Ele e as coisas atribuídas a nós 
são expressamente afirmadas no texto Os vossos caminhos não são os 
meus caminhos (Isaías 55, 8). 

 
 Esta «teologia negativa» viria a ter grande influência sobre os filó-
sofos cristãos, bem como sobre os filósofos judeus.  
 O único conhecimento positivo que os seres humanos — e até mes-
mo um homem tão privilegiado como Moisés — podem ter de Deus é o 
conhecimento do funcionamento do mundo natural por Ele regido. 
Não devemos pensar, contudo, que a regência divina diz respeito a 
todos os acontecimentos individuais do mundo; a providência divina 
diz respeito aos seres humanos individualmente, mas apenas geral-
mente no que toca às outras criaturas. 
 

A divina providência olha apenas pelos indivíduos pertencentes à 
humanidade, e só nesta espécie todas as circunstâncias dos indivíduos 
e do bem e do mal que lhes sucede são consequências dos seus méritos. 
Mas, no que diz respeito a todos os outros animais e, principalmente, 
às plantas e às outras coisas, a minha opinião é a mesma que a de Aris-
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tóteles. Pois eu não acredito de todo em todo que esta folha particular 
tenha caído devido a uma prov idência que a assiste […] nem que a sali-
va cuspida por Zayd tenha caído num certo lugar sobre um mosquito, 
matando-o, por decreto divino […] Na minha opinião tudo isto se deve 
ao puro acaso, como afirma Aristóteles.  

 
 A explicação de Maimónides da estrutura e funcionamento do 
mundo natural foi de facto em grande parte tomada de Aristóteles, «o 
cume da inteligência humana». Mas, como crente na doutrina judaica 
de que o mundo foi criado no tempo de modo a cumprir um propósito 
divino, rejeitou a concepção aristotélica de um universo eterno com 
espécies fixas e necessárias. É vergonhoso pensar, afirma Maimónides, 
que Deus não possa aumentar as asas de uma mosca. 
 O objectivo da vida, para Maimónides, é conhecer, amar e imitar 
Deus. Tanto o profeta como o filósofo podem alcançar o conhecimento 
de tudo o que pode ser conhecido sobre Deus, mas o profeta pode fazê-
lo de modo mais rápido e seguro. O conhecimento deve conduzir ao 
amor, e o amor encontra expressão na imitação desapaixonada da 
acção divina que encontramos nas explicações dos profetas e legislado-
res da Bíblia. Aqueles que não são dotados de conhecimento profético 
ou filosófico devem ser mantidos sob controle por meio de crenças que 
não são estritamente verdadeiras, tais como as de que Deus responde 
prontamente à oração e se enfurece com as más acções dos pecadores.  
 Tal como Abelardo entre os cristãos e Averróis entre os muçulma-
nos, Maimónides foi acusado de impiedade e blasfémia pelos fanáticos 
do seu tempo. Tal era o destino comum da especulação filosófica no 
século XII. O Cristianismo do século XIII apresentará algo de novo: uma 
série de filósofos de primeiro plano que foram também venerados 
como santos nas suas comunidades religiosas.  





 

8 
Filosofia no século XIII 

UMA ERA DE INOVAÇÃO 

 A Idade Média Cristã atinge o seu apogeu no século XIII. No século 
XII, os mais importantes projectos da Cristandade tinham sido arrisc a-
dos empreendimentos militares: as cruzadas. O século começara com a 
sangrenta reconquista de Jerusalém aos sarracenos na primeira cruza-
da. Terminara com a pregação da quarta cruzada, cuja única proeza foi 
o saque da capital grega cristã, Constantinopla. De permeio, nem a 
inflamada pregação de S. Bernardo à segunda cruzada, nem a façanha 
militar de Ricardo Coração de Leão na terceira lograram impedir o 
reino cristão de Jerusalém de voltar a cair sob o poder dos muçulma-
nos. Bem vistas as coisas, as cruzadas consumiram os espíritos num 
desperdício vergonhoso. Expedições planeadas com intenções devotas 
eram desfiguradas pela avareza e pela traição, por crueldades e massa-
cres, até se transformarem em verdadeiros paradigmas de guerra 
injusta.  
 O século XIII foi mais auspicioso que o anterior. As cruzadas conti-
nuaram, mas evitaram-se os excessos que tinham marcado negativ a-
mente a primeira e a quarta. O imperador Frederico II assinou um 
tratado em 1229 que, por um breve período, devolveu Jerusalém ao 
poder cristão; a sua expedição conseguiu mais com menos gastos do 
que qualquer uma das outras, apesar de não constar na lista tradicio-
nal de cruzadas. A quinta cruzada, que ocupou grande parte da vida do 
virtuoso rei Luís de França, foi consideravelmente menos brutal do 
que as suas predecessoras, mas não foi mais bem sucedida; o rei Luís 
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morreu em 1270 sem ter conseguido alcançar a cidade santa, balbu-
ciando as palavras «Jerusalém, Jerusalém».  
 No princípio do século o Papa Inocêncio III, um imperio so refor-
mador, convocara o primeiro grande Concílio da Igreja no Ocidente — 
o Concílio de Latrão, em que participaram 2200 prelados. Isto entrin-
cheirou as reformas da disciplina clerical e estabeleceu a regra pela 
qual os cristãos deviam fazer uma confissão anual a um padre e parti-
cipar na Eucaristia pascal. Estava já estabelecido na cristandade cató-
lica o padrão dos sete sacramentos ou cerimónias oficiais que marcam 
os principais acontecimentos e que respondem às necessidades espiri-
tuais da vida dos fiéis do nascimento à morte: o baptismo à nascença, 
a comunhão na infância, o casamento e os votos sagrados para iniciar 
uma vocação secular ou clerical, a penitência e a Eucaristia para puri-
ficação e alimento da alma, e a extrema-unção para confortar os 
enfermos e os moribundos. O suprimento dos sacramentos era a prin-
cipal função da Igreja institucional, e os sacramentos eram considera-
dos essenciais para que o crente alcançasse, em vida ou, pelo menos, à 
hora da morte, a santidade necessária para conquistar a vida eterna no 
Céu e evitar o castigo eterno no Inferno. 
 Foi no século XIII que os arquitectos, em igrejas e catedrais ao longo 
de toda a Europa, mostraram aquilo que podia conseguir-se com o 
arco em ogiva, o traço que distingue o gótico da arquitectura clássica. 
Enquanto continuava a escrever-se uma vigorosa prosa em latim, e 
poesia latina com a qualidade de Dies Irae, na Itália desenvolvia-se 
uma literatura vernácula que culminaria na Divina Comédia de Dante, 
cuja acção decorre no último ano do século. Com a aproximação do fim 
do século, Giotto, amigo de Dante, começa a pintar de um modo novo, 
aliando os ícones bizantinos do passado ao Renascimento Italiano do 
futuro. No território de uma cristandade comparativamente pacífica, 
algumas nações independentes começaram a tomar forma e a estabe-
lecer as suas instituições nacionais. Na Inglaterra, o ano de 1215 viu a 
assinatura da Magna Carta e, em 1258, Simão de Montfort convocou o 
primeiro Parlamento inglês.  
 As grandes universidades da Europa do Norte foram fundadas no 
século XIII. A Universidade de Paris recebeu o seu alvará em 1215: no 
século anterior, Abelardo, no auge da sua carreira académica, não fora 
mais do que um mestre-escola. Um ano antes, um enviado do Papa 
confirmara o estatuto da recém-criada Universidade de Oxford. As 
Universidades de Salerno e Bolonha, especializadas em medicina e 
direito, respectivamente, eram mais antigas que as de Paris e Oxford, 
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mas não alcançariam na Idade Média posição tão proeminente quanto 
estas. 
 As universidades são uma invenção medieval, se por «universida-
de» entendermos uma corporação de pessoas envolvidas profissional-
mente e a tempo inteiro no ensino e desenvolvimento de um corpo de 
conhecimentos, transmitindo-o aos seus alunos, e com um programa 
de estudo, método de ensino e critérios profissionais pré-
estabelecidos. A universidade típica consistia em quatro faculdades: a 
faculdade universal inferior das Letras e as três faculdades superiores 
de Teologia, Direito e Medicina, cada uma delas ligada a uma profis-
são. Quem tivesse licença para ensinar numa universidade podia ensi-
nar em qualquer outra, e, numa época em que todos os académicos 
usavam o latim como língua comum, a migração de estudantes gra-
duados era considerável. O programa de estudo era concebido em 
torno de textos. Nas Letras, como veremos, eram as obras de Aristóte-
les, nas suas versões latinas, que forneciam o cânone. Nas faculdades 
de Medicina, os textos variavam; nas de Direito, a codificação de Jus-
tiniano do Direito Romano proporcionava o núcleo do programa. Em 
Teologia, o texto que sustentava as prelecções, além da Bíblia, era uma 
obra conhecida sob a designação de Sentenças — uma compilação do 
século anterior, realizada pelo bispo de Paris, Pedro Lombardo, que 
reunia textos do Velho e do Novo Testamento, de Concílios da Igreja e 
dos Padres da Igreja, textos esses agrupados em tópicos, a favor e 
contra determinadas teses teológicas. 
 Os estudantes das universidades medievais aprendiam assistindo às 
lições dos mais velhos e, à medida que progrediam nos estudos, por 
meio de lições que eles próprios davam aos mais novos. Mas um dos 
principais métodos de instrução era a chamada «disputa académica». 
O professor escolhia um aluno mais velho e um ou dois mais novos 
para debaterem determinada questão. O aluno mais velho era incum-
bido de defender qualquer tese particular — a de que o mundo fora 
criado no tempo, por exemplo, ou o contrário. Esta tese seria então 
atacada, e outros alunos apresentariam a tese oposta. Ao discutirem a 
questão, os estudantes deviam observar estritas regras formais de 
lógica. Depois de cada um dos lados ter apresentado o seu ponto de 
vista, o professor resolvia a disputa, tentando evidenciar o que havia 
de verdadeiro naquilo que um dissera e o que havia de sólido nas críti-
cas apresentadas por outros.  
 As universidades, como os Parlamentos, são legados da Idade 
Média dos quais continuamos a beneficiar. Igualmente importante a 
curto prazo, para a vida intelectual e devota da época, foi a fundação 
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das ordens religiosas de frades mendigos («mendic antes»): os francis-
canos e os dominicanos. 
 Em 1210, S. Francisco de Assis conseguiu a aprovação papal para a 
regra que estabelecera para a sua pequena comunidade de pregadores 
errantes. De todos os santos medievais, foi ele quem gozou de maior 
popularidade dentro e fora da Igreja: ascético mas alegre, poeta por 
natureza, criador do presépio de Natal, pregando aos pássaros, supor-
tando na sua pessoa as feridas do Salvador crucificado. Chegou a visi-
tar o sultão para tentar convertê-lo ao Cristianismo, utilizando méto-
dos mais próximos dos Evangelhos do que o comportamento dos cru-
zados. 
 S. Domingos, por outro lado, nunca foi alvo de grande afecto fora da sua 
própria ordem. Dedicou grande parte da sua vida à luta contra a heresia e, 
em particular, contra a heresia albigense, um ressurgimento maniqueísta, 
que florescia então na Provença. Para tanto, fundou conventos de freiras 
para rezar e comunidades de frades pobres para pregar; mas certas autori-
dades superiores da Igreja preferiam métodos mais sangrentos, convertendo 
o albigense num alvo para um novo tipo de cruzada. Nos seus últimos anos, 
S. Domingos viajou pela Europa, fundando conventos para homens e 
mulheres. A sua ordem seria aprovada pelo Papa em 1216. Tal como os 
franciscanos («frades menores»), os dominicanos («frades pregadores») 
deviam viver de esmolas, mas o seu espírito foi, desde o início, menos 
romântico e mais académico. O envolvimento dos dominicanos com a 
Inquisição, mais do que qualquer outra coisa, associaria S. Domingos às 
trevas e ao terror na imaginação popular. 
 Após a morte de S. Francisco, os franciscanos rapidamente se tor-
naram academicamente tão bem-sucedidos como os dominicanos. Em 
1219 já ambas as ordens se tinham estabelecido na Universidade de 
Paris e, desde essa altura até à Reforma, com poucas excepções, os 
mais eminentes filósofos e teólogos provinham dessas ordens mendi-
cantes. No século XIII, destacam-se dois pensadores: o franciscano S. 
Boaventura e o dominicano S. Tomás de Aquino. Foram contemporâ-
neos perfeitos: nasceram com poucos anos de diferença na década de 
20 do século, formaram-se juntos no mesmo dia em Paris e morreram 
no mesmo ano, em 1274. Contudo, em termos de filosofia e de teologia, 
bem como quanto à relação entre as duas disciplinas, apresentam 
diferenças significativas. 
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S. BOAVENTURA  

 Boaventura era filho de um médico italiano e reza a lenda que terá 
sido curado de uma doença infantil por S. Francisco. Tornou-se frade em 
1243 e estudou sob a orientação de Alexandre de Hales, o primeiro direc-
tor da escola franciscana de Paris e autor de uma vasta antologia teológi-
ca que servia de manual à Ordem. Tendo recebido licença para ensinar 
em 1248, Boaventura escreveu um extenso comentário às Sentenças e 
tornou-se mestre regente da escola franciscana de Paris em 1253. Mante-
ve o lugar por apenas quatro anos, sendo depois eleito ministro geral da 
Ordem Franciscana. A Ordem atravessava um período de desordem, 
dividida em diferentes facções que, após a morte de S. Francisco, em 
1226, afirmavam ser as únicas que verdadeiramente perpetuavam o seu 
espírito. Boaventura, um administrador competente, bem como um 
asceta modelo, reunificou e reorganizou a Ordem; escreveu a biografia 
oficial de S. Francisco e tentou que todas as outras fossem destruídas. 
Tornou-se cardeal em 1273 e morreu um ano depois, quando decorria o 
Concílio de Lião, que reunificou por um breve período as igrejas grega e 
latina. Nos seus últimos anos de vida, os deveres administrativos não lhe 
deixaram muito tempo para o estudo, mas S. Boaventura manteve o seu 
interesse pela filosofia. A sua obra mais conhecida é um pequeno tratado 
místico intitulado O Itinerário da Mente para Deus. 
 Boaventura escreve na tradição de Agostinho e é explicitamente um 
platónico, acolhendo muitos elementos neoplatónicos derivados de 
fontes helenísticas e árabes que conhecia da antologia de Hales. As 
Ideias de Platão  existem apenas na mente divina, como «razões eter-
nas» — mas são, contudo, os principais objectos do conhecimento 
humano. Só numa outra vida, quando os abençoados estiverem frente 
a frente com Deus, a mente humana poderá conhecer directamente 
essas Ideias; na presente vida, adquirimos conhecimento destas ver-
dades eternas e necessárias através da sua luz reflectida. As nossas 
mentes são assim iluminadas por um Deus invisível, tal como os nos-
sos olhos tudo vêem devido à luz do Sol, sem no entanto conseguirem 
olhar directamente para o próprio Sol. 
 Segundo Boaventura, adquirimos efectivamente informação por 
meio dos nossos sentidos, mas isto só  por si não chega para gerar a 
clareza e a certeza necessárias ao conhecimento genuíno. Só o nosso 
conhecimento inato de Deus e das suas razões eternas nos permite 
alcançar a verdade imutável. Boaventura aceita a distinção entre inte-
lecto activo e receptivo, mas, ao contrário dos filósofos árabes, consi-
dera-os ambos faculdades da alma individual. Juntas, estas faculdades 
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são suficientes para permitirem à mente humana o pensamento inte-
lectual — a compreensão das frases da nossa linguagem. Mas só por 
iluminação divina podemos determinar se estes pensamentos são ou 
não verdadeiros, se correspondem ou não a qualquer coisa exterior às 
nossas mentes.  
 A luz, tanto literal como metaforicamente, desempenha um papel 
importante na metafísica de S. Boaventura. «Faça-se luz» foi a primei-
ra ordem de Deus no Génesis; isto significa que a luz foi a primeira 
forma atribuída à matéria-prima. A luz é também a forma substancial 
básica de todos os corpos, correspondendo àquilo que outros designa-
ram por «forma da corporalidade». As criaturas corpóreas contêm 
muitas outras formas além dessa: os seres humanos, por exemplo, 
além da forma da luz básica, e da forma suprema que é a sua alma 
racional, possuem uma forma que faz deles criaturas vivas e outra 
forma que faz deles animais. Por outro lado, a matéria nunca foi ape-
nas um mero receptáculo de forma vazio; contém tendências genéticas 
(rationes seminales) que, por sua vez, contêm em potência a história 
das suas alterações futuras. À excepção de Deus, tudo é constituído por 
matéria e forma; Boaventura diz-nos que até mesmo os espíritos angé-
licos que não têm corpo contêm «matéria espiritual» — um conceito 
que poderá parecer autocontraditório aos menos informados. 
 Apesar de pretender utilizar conceitos retirados de Aristóteles, Boa-
ventura olhava com muita desconfiança o aristotelismo em voga entre os 
corpos docentes universitários das Letras. Na última metade do século 
XII, foram traduzidos para latim muitos textos de Aristóteles até então 
desconhecidos; nos inícios do século XIII, estas novas versões inundaram 
as bibliotecas da Europa Ocidental. Os Analíticos e os Tópicos de Aristó-
teles estavam já disponíveis em 1159, constituindo uma «Nova Lógica» 
que vinha juntar-se às Categorias e ao De Interpretatione  que faziam 
parte do corpus tradicional derivado de Boécio. Jaime de Veneza, que 
traduzira parte da nova lógica, converteu também para latim a Física,  o 
Da Alma e parte da Metafísica. As traduções não eram apenas feitas a 
partir do grego: Gerardo de Verona viajou para Espanha para traduzir as 
versões árabes das obras científicas de Aristóteles. Na década de 20 do 
século XIII, Miguel Escoto traduziu para latim não apenas o resto da 
Metafísica, como também uma parte substancial dos comentários de 
Averróis sobre diversas obras. A Ética a Nicómaco  de Aristóteles foi 
traduzida em diversas etapas; a primeira versão completa foi feita em 
meados do século XIII por Roberto Grosseteste, primeiro reitor honorário 
da Universidade de Oxford e ele próprio um filósofo nada negligenciável. 
O último e mais importante dos tradutores foi Guilherme de Moerbeke , 
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que entre 1260 e 1280 retraduziu ou reviu quase todas as obras conheci-
das e completou o corpus  com algumas até então não disponíveis em 
latim. 
 De início, a Universidade de Paris não viu com bons olhos esta 
abundância de novos materiais que haveriam de transformar a filoso-
fia latina. Em 1210, um édito proibia a leitura de qualquer obra de 
filosofia natural de Aristóteles e ordenava a destruição pelo fogo de 
todos os seus exemplares. Esta condenação foi reforçada por diversas 
bulas papais, mas em breve pareceu tornar-se letra morta. Em 1255 já 
toda a universidade se convertera; não apenas a física de Aristóteles, 
como também a sua metafísica e ética (e, de facto, toda a sua obra 
conhecida) se tornaram parte obrigatória do programa de estudos das 
Letras. 

A LÓGICA DO SÉCULO XIII 

 Uma das primeiras disciplinas a florescer neste novo ambiente 
intelectual foi a lógica formal, que conheceu novos progressos graças à 
recuperação do corpus integral de Aristóteles. É o que podemos obser-
var em dois manuais parisienses do século XIII, um da autoria do 
inglês Guilherme de Sherwood, e o outro de Pedro Hispano. 
 Estes livros apresentam as regras da silogística de Aristóteles e 
fornecem versos burlescos para facilitar a sua memorização e utiliza-
ção. O mais conhecido desses versos começa da seguinte forma: 
 

Barbara celarent darii ferio baralipton. 
 
 Cada palavra representa um tipo particular de silogismo válido, 
com as vogais indicando a natureza das três proposições que o consti-
tuem. A letra «a», por exemplo, representa uma proposição afirmativa 
universal, e a letra «e» uma proposição negativa universal. Assim, um 
silogismo em barbara  contém três proposições universais (por exem-
plo: «Todos os cachorros são cães; todos os cães são animais; logo, 
todos os cachorros são animais»). Pelo contrário, um silogismo em 
celarent tem como premissas uma negativa universal e uma afirmativ a 
universal, e uma conclusão negativa universal (por exemplo: 
«Nenhuns cães são aves; todos os cachorros são cães; logo, nenhuns 
cachorros são aves»). As consoantes das palavras desempenham tam-
bém uma função, indicando o modo como os silogismos devem ser 
classificados e o modo como podem ser transformados em silogismos 
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equivalentes de classe diferente. Os versos deste tipo foram ridiculari-
zados no Renascimento e considerados, literalmente, «bárbaros»; na 
verdade, serviam um propósito útil, se bem que modesto, como mne-
mónicas. 
 Mais importante para o desenvolvimento da lógica foi o tratamento 
dos termos levado a cabo pelos lógicos medievais — os termos são os 
elementos que vão constituir as proposições. Em primeiro lugar, div i-
diram os termos em categoremáticos (as palavras que dão à frase o seu 
conteúdo, como «cão», «cachorro», «animal» e «pássaro» nos exem-
plos apresentados acima) e sincategoremáticos (palavras funcionais 
como «e», «ou», «não», «se», «todos», «cada», «alguns», «apenas» e 
«excepto», que expõem a estrutura das frases e a forma dos argumen-
tos). Os termos sincategoremáticos são o objecto de estudo próprio da 
lógica.  
 Os lógicos medievais — apesar de não estarem interessados, 
enquanto tal, no significado de termos categoremáticos particulares — 
tinham muito a dizer sobre os diferentes modos como esses termos 
adquiriam significado. Estudavam, como podemos dizer utilizando a 
terminologia moderna, as propriedades semânticas das palavras, clas-
sificando os diferentes modos como podiam ser utilizadas. Uma das 
propriedades mais profundamente investigadas foi aquela a que cha-
mavam «suposição». Falando de uma maneira geral, a suposição de 
um termo é aquilo que ele representa; mas não se trata, de forma 
alguma, de um assunto simples. 
 Em primeiro lugar, devemos distinguir entre suposição material e 
suposição formal. Esta distinção é feita nas linguagens modernas por 
meio do uso de aspas: quando pretendemos fazer referência a uma 
palavra, em vez de a usarmos da maneira habitual, escrevemo-la entre 
aspas. Consideremos a palavra «água». «Água» têm três sílabas e é um 
substantivo. Numa frase como esta, os lógicos medievais diriam que a 
palavra tem suposição material. Estamos a falar, antes de mais nada, 
sobre o símbolo físico e não sobre aquilo que a palavra significa ou 
representa. Quando utilizamos a palavra «água» do modo normal para 
falar sobre a água, estamos então a utilizá-la na sua suposição formal. 
(O som da palavra é a sua matéria; o seu significado é a sua forma.) 
 Contudo, a suposição formal é de diversos tipos. Os lógicos medie-
vais distinguiram entre a suposição simples e a suposição pessoal. Esta 
distinção corresponde à presença de um artigo indefinido ou definido 
antes do substantivo. Assim, em «O homem é mortal», o artigo defini-
do define-a como uma suposição simples; mas, em «Um homem bate à 
porta», a palavra tem suposição pessoal. Outros termos técnicos foram 
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introduzidos para marcar as diferenças entre «A pimenta é picante» e 
«A pimenta é vendida em Roma» (todos os grãos de pimenta são 
picantes, mas nem todos os grãos de pimenta são vendidos em Roma) 
e entre «O homem é um animal» e «Um animal entrou no jardim» (no 
segundo caso, mas não no primeiro, faz sentido perguntar «Que ani-
mal?»). 
 As classificações medievais das propriedades dos termos chamaram 
a atenção para as diferenças gramaticais de verdadeira importância 
lógica, que continuam a ser relevantes para o estudo sério da semânti-
ca. A sua terminologia pode parecer pesada àqueles que não têm no 
latim medieval a sua língua-mãe; mas é em parte devido às reflexões 
dos lógicos medievais que, nas línguas modernas que aprendemos 
quando crianças, conseguimos dominar outras formas, mais directas, 
de fazer estas distinções. 
 Outro progresso dos lógicos medievais relativamente a Aristóteles 
foi o desenvolvimento da lógica modal, a lógica dos argumentos que 
exploram o significado de «necessário» e «possível». Nesta área, esta-
vam a avançar pelo caminho aberto por Boécio e, à semelhança deste, 
como veremos, os filósofos medievais serviram-se das lições da lógica 
modal para tentar resolver questões espinhosas relativas à omnisciên-
cia divina e à acção humana, bem como à liberdade e ao determinismo. 

VIDA E OBRA DE TOMÁS DE AQUINO 

 Entre os mestres da Universidade de Paris do século XIII encontra-
va-se o filósofo que, mais do que qualquer outro, soube conciliar a 
filosofia cristã com os ensinamentos de Aristóteles: S. Tomás de 
Aquino . 
 Aquino nasceu por volta de 1225 em Roccasecca, perto de Aquino, 
na Itália. Formou-se na escola dos monges beneditinos de Monte 
Cassino e estudou artes liberais na Universidade de Nápoles. Contra a 
feroz oposição da sua família, juntou-se à Ordem dos dominicanos em 
1244 e estudou filosofia e teologia em Paris e Colónia. Os seus estudos 
foram orientados por um dominicano mais velho, Alberto  Magno, um 
homem de uma enorme e indiscriminada erudição, que iniciara então 
o projecto gigantesco de comentar as obras de Aristóteles, algumas 
delas mais de uma vez. 
 Tomás de Aquino era um devotado pupilo de Alberto, que depressa 
reconheceu o seu génio. Entre 1254 e 1259 leccionou em Paris, tornan-
do-se professor («mestre regente») em 1256. Entre 1259 e 1269, 
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Tomás de Aquino residiu em Itália, ocupando diversos cargos na sua 
ordem e ao serviço dos papas em Orvieto, Roma e Viterbo. De 1269 a 
1272, ensinou pela segunda vez na Universidade de Paris num período 
de agitadas controvérsias teológicas e filosóficas. A doença pôs termo à 
sua carreira docente em 1273, depois de um ano de trabalho na Uni-
versidade de Nápoles onde iniciara a sua carreira como estudante. 
Morreu em Fossanova, a 7 de Março de 1274, numa viagem para Lião a 
fim de participar num concílio que se propunha reunificar as igrejas 
grega e latina. 
 A obra de Tomás de Aquino, apesar de ter sido toda escrita ao longo 
de um período de 20 anos, é extraordinariamente extensa. Uma vez 
que os seus livros foram dos primeiros a ser convertidos em formato 
electrónico, podemos avançar que produziu 8 686 577 palavras. As 
suas obras mais bem conhecidas são duas volumosas sínteses de filo-
sofia e teologia — a Summa contra Gentiles (Contra os Erros dos 
Infiéis), com cerca de 325 000 palavras, e a Summa Theologiae, onde 
expõe ainda mais extensamente (em cerca de um milhão e meio de 
palavras) o seu amadurecido pensamento. Estas obras enciclopédicas, 
apesar de teológicas em intenção e tema, contêm muito material filo-
sófico em termos de método e conteúdo. A primeira síntese teológica 
de Tomás de Aquino, o seu comentário sobre as Sentenças de Pedro 
Lombardo, uma obra escrita um século antes, é filosoficamente a sua 
obra de leitura menos compensadora. Mais explicitamente filosófica é 
a série de comentários sobre Aristóteles e um conjunto de opúsculos 
com propósitos didácticos e polémicos, escritos aquando das suas 
estadias em Paris — é o caso de De Ente et Essentia, uma obra juvenil 
sobre o ser e a essência, de De Unitate Intellectus, onde ataca a pers-
pectiva averroísta segundo a qual toda a humanidade possui um único 
intelecto, e de De Aeternitate Mundi, em que defende que a filosofia 
não pode provar que o cosmos teve um início no tempo. Entre as suas 
obras mais enérgicas encontra-se a Quaestiones Disputatae, registos 
de debates académicos reais sobre vários tópicos teológicos e filosófi-
cos. Até entre os comentários de Tomás de Aquino sobre a Bíblia é 
possível encontrar material de interesse académico — é o caso da sua 
exposição sobre o Livro de Job. 
 Tomás de Aquino escreveu num latim denso, lúcido e desapaixona-
do, o qual, apesar de considerado bárbaro pelo gosto do Renascimen-
to, pode servir como modelo do discurso filosófico. A estrutura das 
partes indiv iduais (os «artigos») da Summa Theologiae deriva do 
método da disputa académica. Sempre que se prepara para apresentar 
uma determinada tese, Tomás de Aquino começa por apresentar as 
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mais fortes razões que lhe ocorrem contra a verdade da mesma; estas 
podem ser por vezes textos de grande autoridade, mas são mais fre-
quentemente argumentos que dependem de uma análise dos conceitos 
utilizados na proposição que se submete a debate. Segue-se depois o 
sed contra, uma razão a favor da perspectiva que ele considera correc-
ta; na maior parte dos casos, isto não é mais do que uma citação 
conhecida ou um texto de um pregador. São então estabelecidas as 
verdadeiras razões a favor da posição de Tomás de Aquino, na parte 
central do artigo. Finalmente, o artigo termina com respostas às objec-
ções inicialmente apresentadas. Esta estrutura não é, a princípio, 
muito fácil de seguir, mas quem se familiarizar com ela depressa com-
preende que proporciona uma maravilhosa disciplina intelectual. 
 O primeiro serviço prestado por Tomás de Aquino à filosofia foi tor-
nar as obras de Aristóteles conhecidas e aceites pelos seus colegas cris-
tãos, contra a persistente oposição de teólogos conservadores como 
Boaventura, que viam com maus olhos um filósofo pagão filtrado por 
comentadores muçulmanos. Os comentários de Tomás de Aquino às 
traduções do seu amigo Guilherme de Moerbeke deram a conhecer as 
ideias do próprio Aristóteles aos estudantes das universidades ociden-
tais, e nos seus escritos de teologia mostrou até que ponto é possível 
conciliar as posições aristotélicas na filosofia com as doutrinas cristãs na 
teologia. Apesar de os seus principais temas e técnicas filosóficas serem 
aristotélicos, Tomás de Aquino não foi um mero eco de Aristóteles, tal 
como este não fora um mero eco de Platão. Além de estabelecer as rela-
ções entre o aristotelismo e o cristianismo, Tomás de Aquino desenvol-
veu e modificou as ideias de Aristóteles no campo da própria filosofia. 
 Como é natural, os progressos das ciências da natureza tornaram 
antiquadas as ideias de Tomás de Aquino sobre a filosofia da física, tal 
como o desenvolvimento da lógica matemática nos séculos XIX  e XX 
tornariam arcaico o seu tratamento da lógica. Contudo, os seus contri-
butos para a metafísica, a filosofia da religião, a psicologia filosófica e 
a filosofia moral garantem-lhe um lugar entre os filósofos de primeiro 
plano. 
 Bertrand Russell  escreveu: «Há pouco do espírito verdadeiramente 
filosófico em Tomás de Aquino. Ao contrário do platónico Sócrates, não 
se propõe seguir até onde a argumentação o levar. Antes de começar a 
filosofar, já conhece a verdade; foi declarada na fé cristã […] A procura 
de argumentos para a conclusão apresentada a priori não é filosofia, é 
um tipo especial de súplica.» Já foi dito muitas vezes que este último 
comentário não deixa de parecer estranho, vindo de um filósofo que 
(como veremos) ocupa centenas de páginas do seu Principia Mathemati-
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ca para demonstrar que 1 mais 1 é igual a 2. De facto, muitas das conclu-
sões alcançadas por Tomás de Aquino eram novas no seu tempo, e algu-
mas delas pareciam altamente suspeitas aos olhos dos conservadores. 
Além disso, Tomás de Aquino revela grande discernimento na sua avalia-
ção dos argumentos alheios e nunca sanciona um argumento só porque 
sustenta uma posição que ele próprio aceita. Assim, apresentou uma 
refutação do argumento de Anselmo a favor da existência de Deus e 
rejeitou os argumentos daqueles que julgavam possível demonstrar pela 
simples razão que o mundo tivera um princípio no tempo. 

A TEOLOGIA NATURAL DE TOMÁS DE AQUINO 

 O mais famoso contributo de Tomás de Aquino para a filosofia da 
religião são as Cinco Vias ou provas da existência de Deus a que se refere 
na sua Summa Theologiae. O movimento no mundo, argumenta Tomás 
de Aquino, só é explicável se existir um primeiro motor imóvel; a série de 
causas eficientes no mundo devem conduzir a uma causa sem causa; os 
seres contingentes e corruptíveis devem depender de um ser necessário 
independente e incorruptível; os diversos graus de realidade e bondade 
do mundo devem ser aproximações a um máximo de realidade e bonda-
de subsistente; a teleologia normal de agentes não conscientes no univer-
so implica a existência de um Orientador universal inteligente. Algumas 
das Cinco Vias parecem sustentar-se num tipo antiquado de física, e 
nenhuma delas foi até hoje reafirmada de um modo totalmente liberto de 
falácia. Recentemente, o interesse filosófico voltou-se para o longo e 
complicado argumento a favor da existência de Deus apresentado na 
Summa contra Gentiles,  e será interessante descobrir se pode ser reafir-
mado de modo a persuadir os não -crentes. 
 A parte mais valiosa da filosofia da religião de Tomás de Aquino é a 
sua análise dos atributos tradicionais de Deus, como a eternidade, a 
omnipotência, a omnisciência e a benevolência. Tomás de Aquino esfor-
ça-se ao máximo na exposição e resolução de muitos dos problemas 
filosóficos levantados por esses atributos. No quadro mais vasto da filo-
sofia da religião, o contributo mais influente de Tomás de Aquino foi a 
sua explicação da relação entre a fé e a razão e a sua defesa da indepen-
dência da filosofia relativamente à teologia. Segundo Tomás de Aquino, a 
fé é uma convicção tão inabalável como o conhecimento, mas, ao contrá-
rio deste, não se baseia na visão racional; depende, sim, da aceitação de 
algo que se apresenta como uma revelação divina. As conclusões da fé 
não podem contradizer as da filosofia, mas não são derivadas da argu-
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mentação filosófica, nem constituem a base necessária da mesma. A fé é, 
contudo, um estado de espírito razoável e virtuoso porque a razão pode 
demonstrar a justeza da aceitação da revelação divina, ainda que não 
possa demonstrar a verdade daquilo que é revelado. 
 Para Tomás de Aquino é essencial que tenhamos em mente a dis-
tinção, hoje familiar aos filósofos, entre teologia natural e teologia 
revelada. Suponhamos que um filósofo apresenta um argumento a 
favor de uma conclusão teológica. Podemos perguntar se qualquer 
uma das premissas do argumento afirmam registar ou não revelações 
divinas específicas. São algumas dessas premissas avançadas porque 
ocorrem numa escritura sagrada ou porque foram alegadamente rev e-
ladas numa visão privada? Ou, pelo contrário, são todas as premissas 
apresentadas como factos da observação ou como verdades directas da 
razão? No primeiro caso, estamos a lidar com teologia revelada; no 
segundo, com teologia natural. A teologia natural faz parte da filosofia; 
o mesmo não acontece com a teologia revelada, apesar de os teólogos 
poderem usar capacidades filosóficas ao procurarem aprofundar a sua 
compreensão dos textos sagrados. 
 Tomás de Aquino pensa que existem algumas verdades teológicas 
que podem ser alcançadas pelo simples uso da razão: por exemplo, a 
existência de Deus. Outras podem ser apreendidas ou pela razão, ou 
pela fé; por exemplo, a providência divina e a bondade. Outras só 
podem ser conhecidas por revelação, como a Trindade das pessoas de 
Deus e a Incarnação de Deus em Cristo. Entre as que só podem conhe-
cer-se por revelação, pensava Tomás de Aquino que se encontrava a 
verdade de que o mundo criado tivera um princípio. O seu tratamento 
filosófico da questão possui uma sofisticação nunca ultrapassada, nem 
antes nem depois; por meio de um paciente exame, Tomás de Aquino 
refutou não apenas os argumentos aristotélicos a favor da eternidade 
do mundo, como também os argumentos avançados por muçulmanos e 
cristãos para demonstrar que o mundo fora criado no tempo. Nenhu-
ma das proposições, afirmou ele, podiam ser demonstradas por meio 
da razão, e a filosofia deve ser agnóstica quanto a esse assunto; dev e-
mos acreditar que a criação teve lugar no tempo apenas porque o livro 
do Génesis no-lo diz. 

MATÉRIA, FORMA , SUBSTÂNCIA E ACIDENTE 

 Na metafísica, Tomás de Aquino foi um fiel seguidor de Aristóte-
les — se bem que não servil, como prova o exemplo da eternidade do 
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universo. Aceitava a análise dos corpos materiais em termos de maté-
ria e forma e a tese de que a mudança deve ser entendida como a 
recepção de sucessivas formas diferentes por parte da mesma matéria. 
Aceitava também a doutrina aristotélica segundo a qual a matéria é o 
princípio de individuação : se dois seixos forem semelhantes em todas 
os aspectos possíveis, não diferirão em forma, mas serão sempre dois 
seixos e não um só porque são dois pedaços de matéria diferentes. 
 Estas teses aristotélicas dão origem a problemas relacionados com 
os anjos de que a Bíblia fala, que acabaram por ser considerados não 
corpóreos pela tradição cristã. Tomás de Aquino considerava implau-
sível a sugestão de Boaventura de que também os anjos possuíam 
matéria, ainda que matéria espiritual. Em vez disso, considerava os 
anjos puras formas imateriais. Mas, se a matéria é o princípio de indi-
viduação , como poderá existir mais do que um anjo imaterial? Tomás 
de Aquino respondeu que cada anjo era uma forma que pertencia a 
uma categoria diferente: cada anjo era uma espécie em si mesmo. 
Assim os anjos Miguel e Gabriel diferiam entre si não do modo em que 
Pedro difere de Paulo, mas do modo em que uma ovelha difere de uma 
vaca. 
 Matéria  e forma são os conceitos utilizados pelos aristotélicos 
para analisar a mudança substancial, o género de mudança em que 
uma coisa de uma categoria se transforma numa coisa de outra 
categoria. Para analisar a mudança menos drástica que ocorre quan-
do uma e a mesma coisa ganha ou perde uma propriedade transitó-
ria (por exemplo, cresce ou é queimada pelo Sol), os conc eitos utili-
zados são substância  e acidente. Uma das mais extraordinárias e 
influentes utilizações que Tomás de Aquino deu aos conceitos de 
Aristóteles foi na sua explicação da natureza da Eucaristia cristã, o 
sacramento que perpetua a ceia em que Jesus pegara no pão e disse-
ra «Este é o meu corpo» e falara do vinho como sendo o seu sangue. 
Tomás de Aquino defendia que, quando as palavras de Jesus eram 
repetidas pelo padre, a substância do pão e do vinho se transforma-
vam na substância do corpo e do sangue de Cristo. Esta mudança 
recebia o nome de «transubstanciação ». 
 A transubstanciação é uma conversão única, afirma Tomás de 
Aquino, um exemplo sem paralelo de algo que se transforma numa 
coisa diferente. Em todos os outros casos, quando A se transforma em 
B, há sempre qualquer ingrediente que é primeiro da forma A e depois 
da B. Em termos aristotélicos, a mesma matéria assume primeiro a 
forma de um A e depois a forma de um B. Mas na conversão eucarísti-
ca não há uma parcela de matéria que seja primeiro pão e depois corpo 
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de Cristo; não apenas uma forma dá lugar a outra, como um pedaço de 
matéria dá lugar a outro. Na mudança normal, em que a forma A dá 
lugar à forma B, temos uma transformação. Na Eucaristia não temos 
apenas uma forma a dar lugar a outra, mas também uma substância a 
dar lugar a outra: não apenas uma transformação, mas uma transubs-
tanciação. 
 Podemos perguntar-nos se ainda resta seja o que for da noção de 
tornar-se outra coisa, e por que motivo é na verdade tal noção intro-
duzida na discussão da Eucaristia. Não há referência nas Escrituras a 
esse conceito; por que motivo o introduz Tomás de Aquino? 
 O conceito é introduzido como a única explicação possível da pre-
sença do corpo de Cristo sob as espécies do pão e do vinho. Depois da 
consagração, pode afirmar-se em verdade que Cristo está neste ou 
naquele lugar — no altar da igreja de Bolsena, por exemplo. Mas, 
segundo Tomás de Aquino, há apenas três maneiras pelas quais qual-
quer coisa pode começar a existir num lugar onde não existia antes: ou 
se move para esse lugar a partir de outro, ou é criado nesse lugar, ou 
algo que já aí existia transforma-se, ou é transformado, nessa coisa. 
Mas o corpo de Cristo não se move para o lugar onde se encontram as 
espécies da Eucaristia, nem é criado, uma vez que já existe. Logo, algo 
— isto é, o pão e o vinho  — se transforma nele. 
 Aquilo que permanece visível e tangível no altar são, afirma Tomás 
de Aquino, os acidentes do pão e do vinho  — forma, cor, etc.; perma-
necem, de acordo com Tomás de Aquino, sem substância na qual ini-
ram. Tomás de Aquino não acreditava que, depois da consagração, os 
acidentes inerissem na substância do corpo de Cristo. Se assim fosse, o 
tamanho e a forma que o pão tivera antes assumiria o tamanho e a 
forma do corpo de Cristo, o que significaria que Cristo era redondo, 
tinha 5 centímetros de diâmetro, etc. 
 Tomás de Aquino atribuía grande importância à doutrina da tran-
substanciação e exprimiu a sua devoção à Eucaristia não apenas em 
prosa teológica, mas também nos hinos devotos que escreveu para a 
nova festa do Corpo de Deus.  
 

  O ver, o tocar e o saborear são em Ti ilusórios; 
  E o fidedigno ouvir? Nisso deve-se acreditar: 
  Por verdadeiro tomarei o que me disse o Filho de Deus; 
  A verdade em si mesma fala verdade, ou nada existe de verda-
deiro.  
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 A estrofe é surpreendente, já que na perspectiva oficial de Tomás de 
Aquino não há engano dos sentidos na Eucaristia: eles registam de 
modo preciso a presença dos acidentes e não é tarefa sua, mas do 
intelecto, fazer juízos sobre a substância. Neste caso extraordinário, o 
intelecto pode ser levado erradamente a constatar a presença de pão  — 
mas não se escutar a palavra de Deus. 
 Será coerente o conceito de acidentes inerentes em nenhuma subs-
tância? Por um lado, a ideia do sorriso do gato de Cheshire sem o gato 
parece ser a quintessência do absurdo. Por outro lado, para utilizar um 
exemplo de Tomás de Aquino, o cheiro do vinho pode permanecer 
depois de o mesmo ter sido bebido. E talvez a própria cor do céu possa 
ser um exemplo de um acidente sem substância: o azul do céu não é o 
azul de algo real. 
 Contudo, o princípio de que os acidentes não inerem em substância 
alguma levanta um problema que pode ser fatal à explicação de Tomás 
de Aquino. Entre as categorias acidentais de Aristóteles conta-se a de 
«espaço»; «está no altar», por exemplo, é um predicado acidental. 
Mas se os acidentes que antes pertenceram ao pão não inerem depois 
da consagração na substância de Cristo, parece-nos que de modo 
algum se segue da presença da hóstia no altar que Cristo está presente 
no altar. Desse modo, a doutrina da transubstanciação não parece 
afinal garantir aquilo para que foi exclusivamente criada, nomeada-
mente a presença real do corpo de Cristo sob as espécies sacramentais. 

ESSÊNCIA E EXISTÊNCIA EM TOMÁS DE AQUINO 

 As dificuldades suscitadas pela noção de transubstanciação não 
põem em causa, é claro, os conceitos gerais de substância e acidente 
fora desta sua particular, e talvez perversa, aplicação teológica. Mas a 
análise aristotélica da mudança levanta outros problemas sobre os 
quais Tomás de Aquino se debruçou. Se a mudança acidental deve ser 
entendida como uma e a mesma substância que assume vários aciden-
tes, e se a mudança substancial deve ser entendia como uma e a mes-
ma matéria que assume várias formas substanciais, será que devemos 
entender a origem do próprio mundo material como um caso em que 
uma e a mesma essência passa da não existência à existência? É claro 
que esta questão não se colocou a Aristóteles, que não acreditava na 
criação a partir do nada; mas alguns aristotélicos posteriores levanta-
ram a questão e responderam-lhe afirmativamente. Tomás de Aquino 
rejeitou firmemente essa ideia: a criação é completamente diferente da 
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mudança e não deve ser entendida em termos de uma existência ligada 
a uma essência. 
 Contudo, Tomás de Aquino aceitava a terminologia da essência e da 
existência e utilizava frequentemente esses termos na sua metafísica. 
Em todas as criaturas, ensinava ele, a essência e a existência são dis-
tintas; em Deus, porém, são idênticas: a essência de Deus é a sua exis-
tência. Esta conclusão é frequentemente entendida como o resultado 
de um sublime discernimento metafísico. De facto, parece apoiar-se 
sobre um equívoco. 
 Devemos distinguir entre a essência genérica e a essência indiv i-
dual. Se entendermos «essência» no seu sentido genérico (como uma 
realidade que corresponde a um predicado, como «… é Deus», «… é  
humano», «… é um Labrador»), então é verdade que existe, em todas 
as criaturas, uma distinção real entre essênc ia e existência. Ou seja, o 
facto de existirem ou não exemplares de uma certo categoria de coisa é 
uma questão muito diferente daquilo que são as características consti-
tuintes de uma coisa dessa categoria — por exemplo, o facto de haver 
ou não unicórnios é um tipo de questão diferente da de saber se os 
unicórnios são mamíferos. Mas se entendermos «essência» neste 
sentido, a doutrina de que a essência e a existência são idênticas em 
Deus é um disparate: corresponde a dizer que à questão «A que cate-
goria pertence Deus?» se deve responder «Deus existe». 
 Por outro lado, se entendermos «essência» no sentido individual 
pelo qual podemos falar da humanidade individualizada que Sócrates 
e só Sócrates possui, então a doutrina da distinção real nas criaturas 
torna-se obscura e infundada. Como Tomás de Aquino muitas vezes 
afirmou, para um ser humano, existir é continuar a ser um ser huma-
no; a existência de Pedro é a mesmíssima coisa do que Pedro continuar 
a possuir a sua essência; se ele deixar de existir, deixará de ser um ser 
humano e a sua essência individualizada desaparece da natureza das 
coisas.  

A FILOSOFIA DA MENTE DE TOMÁS DE AQUINO 

 Ao lidar com a questão da mente humana, Tomás de Aquino tinha 
uma tarefa precisa: pretendia demonstrar que era possível aceitar a 
psicologia de Aristóteles sem seguir a perspectiva de Averróis, que 
negava a imortalidade da alma individual humana. Tal como Boaven-
tura, Tomás de Aquino recusou aceitar a teoria dos filósofos árabes 
segundo a qual os seres humanos partilhavam um intelecto universal 
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comum. O intelecto que distingue os seres humanos dos outros ani-
mais pode ser entendido, sem distorcer grandemente o pensamento de 
Tomás de Aquino, como a capacidade para pensar aqueles pensamen-
tos próprios e exclusivos dos utilizadores da linguagem. Para Tomás de 
Aquino, esse poder era uma faculdade da alma individual humana. 
Seguindo a tradição aristotélica, Tomás de Aquino distinguiu entre 
intelecto activo e intelecto receptivo; ambos eram, insistia, poderes 
que cada um de nós possui. O intelecto activo é a capacidade para 
conceber ideias universais e obter verdades necessárias. O intelecto 
receptivo é o «armazém» de ideias e conhecimentos adquiridos. 
 Segundo Tomás de Aquino, o intelecto adquire os seus conceitos 
por meio da reflexão sobre a experiência sensorial; não possuímos 
ideias inatas nem recebemos especial iluminação  divina para os 
conhecimentos do quotidiano. A experiência é necessária para a aqui-
sição de conceitos, mas não suficiente; é por isso que possuímos uma 
capacidade especial para conceber conceitos — o intelecto  activo. 
Precisamos dele, pensava Tomás de Aquino, porque os objectos mate-
riais do mundo onde vivemos não são, em si mesmos, objectos ade-
quados à compreensão intelectual. Uma Ideia platónica, universal, 
intangível, imutável, única, pode ser um objecto adequado para o 
intelecto, mas no nosso mundo não existem Ideias platónicas e, se 
existem na mente de Deus, tal não nos interessa para a nossa vida 
humana. Assim, conclui Tomás de Aquino, necessitamos de um poder 
especial de modo a criarmos aquilo a que chama «objectos efectiv a-
mente pensáveis» por abstracção  a partir da experiência do mundo. 
Esse poder é o intelecto activo. 
 Tomás de Aquino explica aquilo que pretende dizer quando com-
para a visão ao pensamento. As cores são perceptíveis por meio do 
sentido da visão; mas no escuro as cores só são perceptíveis em 
potência e não em acto. O sentido da visão só é posto em acto — isto 
é, as pessoas só vêem as cores — quando há luz para as tornar real-
mente perceptíveis. Analogamente, afirma Tomás de Aquino, as 
coisas do mundo físico só são, em si mesmas, potencialmente pensá-
veis ou inteligíveis. Um animal com os mesmos sentidos que nós 
percepciona e lida com os mesmos objectos materiais que nós; mas 
não pode ter pensamentos intelectuais sobre eles — não pode, por 
exemplo, ter um entendimento científico sobre eles — por ausência 
da luz projectada pelo intelecto activo. Nós, porque podemos conc e-
ber ideias a partir das condições materiais do mundo natural, somos 
capazes não só de percepcionar, como também de pensar e com-
preender o mundo. 
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 É por meio das suas ideias que a mente compreende o mundo; mas 
isto não significa que as ideias sejam réplicas ou imagens das coisas 
externas nas quais a mente lê a sua natureza. Contudo, o facto de as 
ideias serem universais e as coisas externas particulares não significa 
que, para Tomás de Aquino, não exista o puro conhecimento intelec-
tual dos indivíduos enquanto tais. Isto segue-se de duas teses aristoté-
licas que Tomás de Aquino aceitava: a de que compreender uma coisa 
é apreender a sua forma sem a sua matéria; e a de que a matéria é o 
princípio de individuação . 
 Se Platão não tinha razão, como Tomás de Aquino pensava, então 
não existe, fora da mente, qualquer coisa como a natureza humana em 
si; existe apenas a natureza humana de seres humanos individuais 
como o Pedro, o Paulo e o João. Mas porque a humanidade dos indiv í-
duos é a forma embutida na matéria, não é algo que possa, enquanto 
tal, ser objecto de pensamento intelectual puro. Para apreender a 
humanidade de Pedro, a humanidade de Paulo e a humanidade de 
João, precisamos de recorrer à ajuda dos sentidos e da imaginação. A 
humanidade de um indivíduo, na terminologia de Tomás de Aquino, é 
«pensável» (porque é uma forma), mas não «efectivamente pensável» 
(porque existe na matéria). Ou seja, porque é uma forma, é um objecto 
adequado à compreensão; mas é necessário que sofra uma metamorfo-
se para que seja efectivamente apreendida pela mente. É o intelecto 
activo que, com base na nossa experiência de seres humanos indiv i-
duais, cria o objecto intelectual, a humanidade enquanto tal. E a 
humanidade enquanto tal não existe senão na mente. 
 Os teorizadores da mente humana são por vezes classificados como 
empiristas, racionalistas ou idealistas. De um modo geral, os empiris-
tas acreditam que todo o conhecimento do mundo provém da expe-
riência; os racionalistas pensam que o conhecimento importante sobre 
o mundo é inato; os idealistas acreditam que o conhecimento da mente 
humana se limita às suas próprias ideias. A doutrina de Tomás de 
Aquino difere de todas estas posições, mas partilha com todas alguns 
aspectos. Como os empiristas, Tomás de Aquino nega a existência do 
conhecimento inato; sem experiência, a mente é uma tabula rasa, uma 
página em branco. Mas concorda com os racionalistas (e em oposição 
aos empiristas) em que a mera experiência, do tipo partilhado por 
seres humanos e animais, é incapaz de escrever seja o que for na pági-
na em branco. Como os idealistas, Tomás de Aquino pensa que o 
objecto imediato do pensamento intelectual puro é algo que é criado 
pelo próprio pensamento, nomeadamente, um conceito universal; 
mas, ao contrário de muitos idealistas, Tomás de Aquino pensa que o 
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ser humano, por meio destes conceitos universais e com a ajuda dos 
sentidos e da imaginação, pode adquirir um verdadeiro conhecimento 
do mundo extra-mental. 

A FILOSOFIA MORAL DE TOMÁS DE AQUINO 

 O sistema ético de Tomás de Aquino é copiosamente apresentado 
na segunda parte da sua Summa Theologiae. Esta obra, com cerca de 
900 mil palavras, está subdividida em duas partes — a Prima Secun-
dae, que contém a Parte Geral da ética, e a Secunda Secundae, que 
contém doutrinas pormenorizadas sobre tópicos morais particulares. 
Em termos de estrutura e conteúdo, a obra segue a Ética a Nicómaco 
de Aristóteles, sobre a qual Tomás de Aquino escreveu um comentário 
linha a linha. 
 A obra de Aristóteles é, em diversos aspectos, muito aprazível. Tal 
como Aristóteles, Tomás de Aquino apresenta a felicidade como o fim 
último da vida humana e, tal como ele, pensa que a felicidade não deve 
ser identificada com o prazer, as riquezas, as honras ou qualquer bem 
material; deve antes consistir na acção de acordo com a virtude, espe-
cialmente a virtude intelectual. A actividade intelectual que satisfaz os 
requisitos aristotélicos para a felicidade encontra-se apenas, no seu 
estado de perfeição, na contemplação da existência de Deus; a felicidade, 
nas condições normais da vida presente, tem de continuar a ser imperfei-
ta. Assim, a verdadeira felicidade, mesmo nos termos em que Aristóteles 
a apresenta, deverá apenas encontrar-se nas almas dos abençoados no 
Céu. Os Santos receberão no devido tempo um bónus de felicidade com 
que Aristóteles não sonhara sequer, na ressurreição gloriosa dos seus 
corpos. Tomás de Aquino comenta e desenvolve a explicação aristotélica 
de virtude, acção e emoção, antes de passar a relacionar estas doutrinas 
com os tópicos especificamente teológicos da lei e da Graça div inas.  
 A extensa discussão de Tomás de Aquino sobre a acção humana 
marca um grande avanço em relação a Aristóteles ou a qualquer pen-
sador cristão anterior. Na sua Ética, Aristóteles introduz o conceito de 
voluntariedade: algo é voluntário se for originado por um agente livre 
de compulsão ou erro. No seu sistema moral, o conceito de prohairesis 
ou escolha deliberada desempenha também um papel importante; a 
escolha deliberada correspondia à escolha de uma acção como parte de 
um plano de vida geral. O conceito de voluntariedade de Aristóteles foi 
definido de um modo demasiadamente desajeitado e o seu conceito de 
prohairesis foi definido de modo excessivamente limitado para poder 
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demarcar as escolhas morais quotidianas que constituem a nossa vida. 
(O facto de não existir um equivalente em língua portuguesa para 
prohairesis é em si mesmo um indício da inépcia do conceito; a maior 
parte da terminologia moral de Aristóteles foi incorporada em todas as 
línguas europeias.) Embora retenha os conceitos aristotélicos, Tomás 
de Aquino introduz um novo — o de intenção — para preencher a 
lacuna entre os dois e facilitar o pensamento moral.  
 No sistema de Tomás de Aquino há três tipos de acção. Há aquelas 
coisas que fazemos por elas mesmas, como fins em si próprias: o estu-
do da filosofia, por exemplo. Há coisas que fazemos porque são meios 
para alcançar determinado fim: tomar medicamentos para ter saúde é 
o exemplo apresentado por Tomás de Aquino. Finalmente, há as con-
sequências (talvez indesejáveis) e os efeitos secundários que as nossas 
acções voluntárias acarretam. Estas não são intencionais, mas apenas 
voluntárias. A voluntariedade é, assim, a categoria mais ampla; tudo o 
que é intencional é voluntário, mas nem tudo o que é voluntário é 
intencional. A própria intenção , embora abrangendo uma área mais 
restrita do que a voluntariedade, é um conceito mais amplo que a 
prohairesis de Aristóteles. 
 Tomás de Aquino expõe do seguinte modo a relação entre intenção 
e moralidade. As acções humanas podem ser divididas em tipos, 
alguns deles bons (por exemplo, utilizar a sua própria propriedade), 
outros maus (por exemplo, roubar) e outros indiferentes (por exemplo, 
passear no campo). Cada acção individual concreta, contudo, é execu-
tada em circunstâncias particulares e com um fim particular. Para que 
uma acção seja boa, o tipo a que pertence não pode ser mau, as cir-
cunstâncias devem ser adequadas e a intenção virtuosa. Se qualquer 
um destes elementos estiver ausente, o acto é perverso. Consequente-
mente, uma má intenção pode estragar uma boa acção (dar esmolas 
por ostentação, por exemplo), mas uma boa intenção não pode redimir 
uma má acção (roubar para dar aos pobres, por exemplo). 
 Tomás de Aquino reflecte sobre o problema da consciência errónea, 
o caso em que alguém possui uma crença falsa sobre o bem ou o mal 
de determinada acção. Fazer algo que sabemos ser um mal, afirma ele, 
é sempre um mal; é sempre um mal que a vontade de um homem 
esteja em desacordo com a sua razão, mesmo que a sua razão esteja 
errada. Assim, uma consciência errónea obriga-nos sempre moralmen-
te. Contudo, nem sempre nos desculpa. Se o erro for devido à negli-
gência, o agente não pode ser desculpado. O adultério não pode ser 
desculpado pelo facto de o julgarmos lícito, pois tal erro resulta de 
uma ignorância culposa da lei de Deus. Mas um homem que, sem 
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negligência, acredite que a mulher de outro homem é a sua mulher não 
peca por dormir com ela. 
 Tomás de Aquino concorda com Abelardo em que o bem de uma 
boa acção deriva da boa vontade com que é praticada; mas afirma que 
a vontade só é boa se visar uma acção de um tipo que a razão aprove. 
Além do mais, insiste em que a boa vontade não pode ser inteiramente 
genuína, a não ser que seja posta em acção quando a oportunidade 
surge. Para que a incapacidade para agir seja moralmente irrelevante, 
tem de ser involuntária. Tomás de Aquino evita assim as conclusões 
paradoxais que conduziram ao descrédito da teoria da intenção de 
Abelardo. 
 A moralidade de um acto, afirma Tomás de Aquino, pode ser afec-
tada pelas suas consequências. Tomás de Aquino distingue entre o mal 
previsto e intencional e o mal previsto mas não intencional. Como 
exemplo do primeiro, cita o mal resultante das acções de um assassino 
ou ladrão; para ilustrar o segundo, afirma: «Um homem, ao atravessar 
um campo para mais facilmente fornicar, pode estragar a sementeira 
do campo — conscientemente, mas sem pretender provocar qualquer 
dano». Nestes casos estamos perante más consequências de maus 
actos e em cada caso o pecado é agrav ado. Mas que dizer então da 
responsabilidade de um agente pelas más consequências de uma boa 
acção? Tomás de Aquino aborda esta questão ao lidar com a legitimi-
dade de matar em autodefesa. Agostinho ensinara que tal estava proi-
bido aos cristãos; mas certos textos legais afirmavam a legitimidade de 
repelir a força com a força. Tomás de Aquino afirma que um acto pode 
ter dois efeitos, um intencional e o outro para lá da intenção; assim, o 
acto de um homem que se defende pode ter dois efeitos: a preservação 
da sua própria vida e a morte do atacante. Desde que não seja utilizada 
mais violência do que a necessária, tal acto é permissível; contudo, 
nunca é legítima a intenção  de matar alguém, a não ser que estejamos 
a agir sob autoridade pública, como um soldado ou um polícia. 
 Foi a partir de comentários como este que os seguidores de Tomás 
de Aquino desenvolveram a famosa doutrina do duplo efeito. Se um 
acto, que em si mesmo não seja um mal, tiver efeitos tanto moralmen-
te bons como maus, então será permissível se 1) o efeito moralmente 
mau não for intencional, 2) o efeito moralmente bom não for produzi-
do por meio do mal e 3) em comparação, o bem moral produzido 
ultrapassar os prejuízos. Há muitas aplicações quotidianas do princí-
pio do efeito duplo: por exemplo, nada há de mal em escolher a melhor 
pessoa para um emprego, apesar de sabermos que, ao fazê-lo, estare-
mos a magoar os outros candidatos. O princípio é fundamental para 
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uma reflexão ética séria; mas, por razões que discutiremos mais à 
frente, caiu em descrédito entre os moralistas dos inícios do período 
moderno. 
 Na Secunda Secundae, Tomás de Aquino analisa cada virtude indi-
v idualmente, bem como os vícios e pecados que se lhe opõem. Tam-
bém aqui está a seguir Aristóteles, mas apresenta importantes adições 
e modificações. A tradição cristã acrescenta as três virtudes «teológi-
cas» da fé, esperança e caridade à lista clássica grega da sabedoria, 
temperança, coragem e justiça. Tomás de Aquino lida com a virtude da 
fé e os pecados da descrença, da heresia e da apostasia; a virtude da 
esperança e os pecados do desespero e da presunção; a virtude da 
caridade e os pecados do ódio, da inveja, da discórdia e da sedição. 
 A lista de virtudes morais de Tomás de Aquino não corresponde 
inteiramente à de Aristóteles, apesar de aquele se esforçar por cristia-
nizar algumas das personagens mais pagãs que surgem na Ética a 
Nicómaco. Para os cristãos, por exemplo, uma das virtudes mais 
importantes é a humildade. O homem bom de Aristóteles, pelo contrá-
rio, está longe de ser humilde: ele possui uma alma grande, ou seja, é 
um ser altamente superior que tem perfeita consciência da sua supe-
rioridade em relação aos outros. No seu tratamento da humildade, 
Tomás de Aquino comenta o texto de S. Paulo  em que se afirma «Que 
cada um estime os outros mais do que a si próprio». Como é isto pos-
sível e, a ser possível, como pode ser uma virtude? Tomás de Aquino 
afirma sensatamente que considerarmo-nos a nós próprios o pior dos 
pecadores não pode ser uma virtude: se todos o fizéssemos, então 
todos, à excepção de um de nós, estaríamos a acreditar numa falsida-
de; ora, a virtude não pode promover crenças falsas. Tomás de Aquino 
comenta o texto do seguinte modo: aquilo que há de bom em nós pro-
vém de Deus, tudo o que temos de realmente nosso são os nossos 
pecados. Mas a humildade não requer, afirma ele, que alguém deva 
prezar menos as dádivas de Deus em si próprio do que as dádivas de 
Deus nos outros. 
 Tomás de Aquino define a humildade como a virtude que refreia a 
concupiscência para alcançar grandes coisas além da razão. A virtude é 
a moderação da ambição — não a sua contradição, mas a sua modera-
ção. Baseia-se na justa apreciação dos nossos defeitos, apesar de não 
ser exactamente a mesma coisa. Finalmente, graças a um notável 
exemplo de malabarismo intelectual, Tomás de Aquino considera-a 
não apenas compatível, mas a contrapartida da alegada virtude da 
magnanimidade do homem de alma grande. A humildade, afirma, 
garante que as nossas ambições se baseiam na justa avaliação dos 
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nossos defeitos; a magnanimidade, que se baseiam numa justa avalia-
ção dos nossos dons. 
 Tomás de Aquino esforça-se por reconciliar a ética aristotélica 
baseada na virtude com o papel da lei divina no sistema moral cristão. 
Em Aristóteles, é a razão que estabelece o fim da acção e o critério pelo 
qual as acções devem ser julgadas; de acordo com a Bíblia, o critério é 
estabelecido pela lei. Mas não há conflito, porque a lei é um produto 
da razão. Os legisladores humanos, a comunidade ou seus delegados, 
usam a sua razão para conceber leis para o bem geral dos estados 
individuais. Mas o mundo no seu todo é governado pela razão de Deus. 
O plano eterno do governo prov idencial, que existe em Deus como 
governante do universo, é uma lei no verdadeiro sentido do termo. É 
uma lei natural, inata em todas as criaturas racionais na forma de uma 
tendência natural para seguir o comportamento e os objectivos mais 
adequados. A lei natural é unicamente a partilha por parte das criatu-
ras racionais da lei eterna de Deus. Obriga-nos a amar o nosso seme-
lhante, a aceitar a verdadeira fé e a prestar culto a Deus. 
 Tomás de Aquino retoma muitas vezes a passagem do último livro 
da Ética a Nicómaco em que se valoriza a vida contemplativa em 
detrimento da activa. Trata a questão de diversas maneiras, sendo uma 
das mais interessantes a sua aplicação da doutrina aristotélica ao 
tópico das vocações das Ordens religiosas. Todas as Ordens religiosas, 
afirma, são instituídas em prol da caridade: mas a caridade inclui 
tanto o amor a Deus como o amor ao semelhante. Então, qual devemos 
preferir? A Ordem contemplativa ou a Ordem activa? Tomás de Aqui-
no estabelece uma distinção entre dois tipos de vida activa. Há um tipo 
de vida activa que consiste inteiramente em acções externas, tais como 
dar esmola ou prestar auxílio aos viajantes; mas há outro tipo de v ida 
activa que consiste em ensinar e pregar. Nestas activ idades, a pessoa 
religiosa utiliza os frutos da anterior contemplação, transmitindo aos 
outros as verdades que alcançou. Apesar de a vida puramente contem-
plativa ser preferível à puramente activa, a melhor vida de todas para 
os religiosos é a vida que inclui o ensino e a pregação. «Tal como é 
melhor iluminar os outros do que brilhar sozinho, é melhor partilhar 
os frutos da nossa própria contemplação do que contemplar solitaria-
mente.» Tomás de Aquino não especifica as Ordens que tem em men-
te, mas a sua expressão contemplata alliis tradere  serviu de mote à 
ordem dominicana. 
 Tomás de Aquino nunca foi considerado um pensador unicamente 
cristão; nem em sua vida, nem depois da sua morte. Três anos depois 
da sua morte, uma série de proposições semelhantes às posições que 
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assumiu foram condenadas por algumas autoridades eclesiásticas em 
Paris e Oxford, e só meio século depois seria geralmente considerado 
como teologicamente idóneo. Mesmo depois da sua canonização, em 
1323, não gozaria, nem sequer dentro da sua própria Ordem, o prestí-
gio que alcançaria entre os católicos dos tempos recentes. No século 
XIX , uma encíclica do Papa Leão XIII conferiu-lhe o estatuto oficial do 
mais importante teólogo da igreja, e no século XX o Papa Pio X deu à 
sua filosofia um estatuto semelhante. Este aval eclesiástico prejudicou 
mais do que favoreceu a reputação de Tomás de Aquino fora da Igreja 
católica; mas nos tempos recentes os seus extraordinários talentos 
estão a ser gradualmente redescobertos pelos filósofos seculares. 





 

9 
Os filósofos de Oxford 

A UNIVERSIDADE DO SÉCULO XIV 

 Entre aqueles que criticaram Tomás de Aquino depois da sua mor-
te, encontrava-se um grupo de franciscanos ligados a Oxford. No sécu-
lo XIII, o mundo erudito fora indubitavelmente dominado pela Univer-
sidade de Paris. No final do século, Paris e Oxford pouco menos eram 
que dois campus de uma mesma universidade, circulando muitos 
professores entre as duas instituições. Mas, por volta de 1320, Oxford 
estabeleceu-se como um centro decididamente independente, usur-
pando mesmo a Paris a hegemonia da escolástica europeia. Paris con-
tinuou a produzir estudiosos de mérito, como João Buridano, reitor da 
Universidade em 1340, que reintroduziu a teoria do ímpeto de Filópo-
no, e Nicolau Oresmo, Mestre do Colégio de Navarra em 1356, que 
traduziu grande parte da obra de Aristóteles para francês e explorou, 
sem a sancionar, a hipótese de a Terra girar diariamente no seu eixo. 
Mas os pensadores do século XIV  que mais marcaram a história da 
filosofia estavam ligados a Oxford. 
 Oxford exemplificava duas carac terísticas marcantes, e à primeira 
vista contraditórias, da Universidade do século XIV : a enorme extensão 
do currículo e a notável juventude da instituição. O currículo das 
Letras prolongava-se por oito ou nove anos, com um bacharelato no 
quinto ano e um mestrado a seguir ao sétimo. Equipado com um mes-
trado ou o seu equiv alente, o estudante típico de teologia assistia 
então, ao longo de quatro anos, a aulas sobre a Bíblia  e as Sentenças; 
três anos mais tarde, ele próprio c omeçava a leccionar, primeiro acerca 
das Sentenças (como bacharel) e depois acerca da Bíblia (como 
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«bacharel formado»). Aproximadamente onze anos depois de ter ini-
ciado os seus estudos teológicos, tornava-se mestre regente em teolo-
gia, e continuava a leccionar sobre a Bíblia durante mais dois anos, ao 
mesmo tempo que orientava alunos, antes de completar o seu curso. 
Um curso de estudos universitários podia prolongar-se do 14. o ao 36.o 
anos da vida de um estudante. 
 Seria de esperar que um tão longo período de formação produzisse 
uma gerontocracia; a verdade, porém, é que, na universidade da época, 
poucos eram os que tinham mais de 40 anos, circunstância que se 
devia ao facto de não existir uma divisão clara, habitual nas universi-
dade modernas, entre estudantes e corpo docente. As lições e a orien-
tação dos alunos eram lev adas a cabo pelos próprios estudantes, em 
períodos específicos da sua carreira escolar. Um professor como 
Tomás de Aquino, que ensinou e escreveu quase até à sua morte, aos 
50 anos, seria uma personagem muito rara na Oxford do século XIV . 
 As relações entre as faculdades de Letras e de Teologia nem sempre 
eram fáceis, e, nos últimos anos do século XIII, tanto Oxford como 
Paris tinham sido afectadas por uma reacção dos teólogos agostinianos 
contra os filósofos aristotélicos. Nas palavras de Etienne Gilson, 
«Depois de uma curta lua-de-mel, a teologia e a filosofia julgaram ter 
descoberto que o seu casamento fora um erro». O principal alvo dos 
teólogos eram os estudiosos que interpretavam Aristóteles ao estilo de 
Averróis; mas eles atacavam igualmente alguns dos ensinamentos 
filosóficos de Tomás de Aquino, apesar da hostilidade que este mani-
festara relativamente às doutrinas de Averróis. 
 Em 1277, a congregação da Universidade de Oxford condenou for-
malmente 30 teses sobre gramática, lógica e filosofia natural. Algumas 
das teses condenadas eram corolários da tese de Tomás de Aquino de 
que em cada ser humano havia apenas uma forma, a saber, a alma 
intelectual. A congregação condenou, por exemplo, o ponto de vista de 
acordo com o qual, quando a alma intelectual entra no embrião, as 
almas sensitiva e vegetativa deixam de existir. Esta questão era impor-
tante para os teólogos, e não apenas para os filósofos, porque se consi-
derava que o ponto de vista de Tomás de Aquino implicava que, 
enquanto se encontrava no túmulo, entre o momento da morte e o da 
ressurreição, o corpo de Jesus nada tinha em comum com o seu corpo 
vivo, além da simples matéria. A vitória, numa longa controvérsia, 
atribuiu-se assim àqueles que, como S. Boaventura, acreditavam na 
existência de uma pluralidade de formas num ser humano individual. 
Os apoiantes de Tomás de Aquino tentaram apelar para Roma, mas 
não foram atendidos. 
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 A congregação de Oxford que condenou a tese da forma única foi 
presidida por um Arcebispo da Cantuária, Robert Kilwardby , que, 
como Tomás de Aquino, era dominicano. Quando, pouco tempo 
depois, Kilwardby  foi convocado a Roma e nomeado Cardeal, sucedeu-
lhe no arcebispado um franciscano de Oxford, John Peckham. 
Peckham perseguiu ainda com mais vigor aqueles que apoiavam 
Tomás de Aquino neste ponto. Durante algum tempo, Oxford foi 
dominada por pensadores franciscanos que, embora familiarizados 
com Aristóteles, rejeitaram, nesta e noutras questões, a singular ver-
são do aristotelismo de Tomás de Aquino. 

DUNS ESCOTO 

 O mais distinto destes pensadores foi Jo ão Duns Escoto, nascido 
por volta de 1266, talvez em Duns, junto de Berwick-on-Tweed. Escoto 
estudou em Oxford, entre 1288 e 1301, e foi ordenado sacerdote em 1291. 
O Merton College reclamava-o como seu membro, mas esta pretensão é 
hoje geralmente considerada infundada. Aquando da sua estadia em 
Oxford, Escoto deu lições sobre as Sentenças , tendo dado cursos seme-
lhantes em Paris, em 1302-1303, e possivelmente também em Cambrid-
ge, um ano depois. No último ano da sua curta vida, ensinou em Colónia, 
onde morreu em 1308. As suas lições chegaram até nós num estado 
incompleto e caótico, sob a forma tanto dos seus próprios escritos corri-
gidos, como de notas dos seus alunos. As suas obras aguardam ainda 
uma edição definitiva. O seu estilo é intrincado, técnico e pouco acessí-
vel; mas foi sempre possível discernir, por detrás do matagal dos seus 
escritos, um intelecto de extraordinária sofisticação. Escoto mereceu 
inteiramente o seu cognome: «O Doutor Subtil». 
 Em quase todos os pontos importantes da discórdia, Escoto prefe-
riu o lado oposto ao de Tomás de Aquino. No seu próprio espírito, 
ainda que não à luz da história, tiveram igual importância os seus 
desacordos com outro dos seus decanos, Henrique de Gante, um mes-
tre parisiense independente da década de 80 do século XIII, que ocu-
pava uma posição intermédia entre os agostinianos e os aristotélicos 
extremistas. Escoto sempre teve a preocupação de situar a sua própria 
posição relativamente à de Henrique e foi através do olhar deste que 
viu muitos dos seus predecessores. 
 Aristóteles definira a metafísica como a ciência que estuda o Ser 
enquanto ser. Escoto utiliza muito esta definição, alargando incomen-
suravelmente o seu alcance ao incluir no Ser o Deus cristão infinito. De 
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acordo com Escoto, ser é, em relação a qualquer coisa, ter um predic a-
do, positivo ou negativo, que lhe possamos aplicar. Qualquer coisa, 
seja ela substância ou acidente, pertencente a qualquer das categorias 
de Aristóteles, tem ser e faz parte do Ser. Mas o Ser é muito mais do 
que isso, porque tudo aquilo que pertence às categorias de Aristóteles 
é finito, e o Ser contém o infinito. Se quisermos dividir o Ser nas suas 
partes constituintes, a primeira divisão que temos de fazer é entre o 
finito e o infinito. 
 Também Tomás de Aquino falara do Ser, mas entendeu-o de uma 
forma diferente. Cada tipo de coisa tinha o seu próprio tipo de ser; 
para uma coisa viva, por exemplo, ser era o mesmo que estar vivo; 
deste modo, havia entre as coisas vivas tantos tipos diferentes de ser 
como diferentes tipos de vida. Isto não implicava que o verbo «ser» 
tivesse um significado diferente quando aplicado a diferentes tipos de 
coisas. Quando dizemos que os tordos são aves e que os arenques são 
peixes, não estamos a fazer um trocadilho com a palavra «são». Do 
ponto de vista de Tomás de Aquino, o verbo «ser» não era nem equí-
voco, como um trocadilho, nem unív oco, como um predicado simples, 
por exemplo «amarelo»; era análogo , assemelhando-se nisso a uma 
palavra como «bom». Podemos falar de amoras «boas» e de facas 
«boas» sem fazer um trocadilho com «bom», embora as qualidades 
que tornam boa uma amora sejam bastante diferentes das que tornam 
boa uma faca. Da mesma maneira, podemos falar sem equívocos do 
ser de muitos tipos de coisas, embora aquilo em que o seu ser consiste 
difira de caso para caso. 
 Escoto discordava de Tomás de Aquino neste ponto. Para ele, o 
termo «ser» não era análogo, mas unívoco: tinha exactamente o mes-
mo sentido, independentemente daquilo a que se aplicasse. Significava 
o mesmo, quer fosse aplicado a Deus, quer a uma pulga. Na realidade, 
era um predicado disjuntivo. Se enumerássemos todos os predicados 
possíveis, de A a Z, o verbo «ser» seria equivalente a «ser A  ou B ou 
C… ou Z». O sentido de «ser» dependia, pois, do conteúdo de todos os 
predicados; não dependia, de maneira alguma, do sujeito da frase em 
que ocorresse. Um predicado tem de ser unívoco, argumentava Escoto, 
para que possamos aplicar-lhe o princípio de não contradição e para 
que possamos utilizá-lo em argumentos dedutivos. 
 Para Escoto, o Ser inclui o Infinito. Como sabe ele isso? Como pode 
ele estabelecer que, entre as coisas que há, se encontra um Deus infini-
to? Escoto apresenta uma série de provas que, à primeira vista, se 
assemelham às de Tomás de Aquino. Uma das provas, por exemplo, 
utiliza o conceito de causalidade para provar a existência de uma Cau-
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sa Primeira. Suponhamos que temos uma coisa capaz de ser trazida à 
existência. O que pode trazê-la à existência? Tem de ser alguma coisa, 
porque o nada não pode causar o que quer que seja. Chamemos A a 
essa coisa. Será A , por sua vez, causado? Se não, é uma Causa Primei-
ra. Se sim, seja a sua causa B. Podemos repetir o mesmo argumento 
com B. Então, ou prosseguimos interminavelmente, o que é impossí-
vel, ou chegamos a uma Causa Primeira absoluta. 
 Seria concebível que, neste ponto, Escoto dissesse: «e isso é aquilo 
a que todos os homens chamam “Deus”». Mas não: ao contrário de 
Tomás de Aquino, que estabeleceu como seu ponto de partida a exis-
tência real no mundo de sequências causais, Escoto partiu simples-
mente da possibilidade da causalidade. De maneira que, até este pon-
to, o argumento apenas provou a possibilidade de uma causa primeira; 
falta ainda provar que ela existe na realidade. De facto, Escoto vai mais 
longe e prova que ela tem de existir. O argumento é bastante curto. Por 
definição, uma causa primeira não pode ser trazida à existência por 
outra coisa; por isso, ou existe ou não. Se não existe, por que razão não 
existe? Não há nada que possa causar a sua não existência, se essa 
existência for de todo em todo possível. Mas já mostrámos que é possí-
vel; portanto, a causa primeira tem de existir. Além disso, tem de ser 
infinita, porque não pode haver coisa alguma capaz de limitar o seu 
poder. Se houvesse alguma incoerência na noção de ser infinito, afirma 
Escoto, há muito que teria sido detectada — o ouvido detecta rapida-
mente uma dissonância, e o intelecto detecta incompatibilidades ainda 
mais facilmente. 
 Escoto prefere este tipo de prova às Cinco Vias de Tomás de Aquino 
por não partir de factos contingentes da Natureza, mas de possibilida-
des puramente abstractas. Se partirmos da mera física, considerava 
Escoto, nunca passaremos além do cosmos finito; e, em qualquer caso, 
a nossa física poderá estar errada (como, na realidade, acontecia com a 
física de Tomás de Aquino).  
 Reflectindo na sua própria essência, o Deus infinito considera-a 
capaz de ser reproduzida ou imitada de diversas maneiras parciais 
possíveis; é isto que, antes de toda a criação, produz as essências das 
coisas. Estas essências, tal como Escoto as concebe, não são, em si 
mesmas, nem singulares nem múltiplas, nem universais nem partic u-
lares. Assemelham-se — e não é por acaso  — à cavalidade  de Avicena, 
que não era idêntica nem a cada um dos múltiplos cavalos individuais, 
nem ao conceito universal de cavalo existente na mente. Por um sobe-
rano e inexplicável acto de vontade, Deus decreta que algumas destas 
essências sejam exemplificadas; e é assim que o mundo é criado. 
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 Para Escoto, como para outros escolásticos, as criaturas deste 
mundo diferenciam-se umas das outras pelo facto de possuírem dife-
rentes formas. Sócrates possui a forma da humanidade; uma forma 
diferente é possuída por Diabrete, o burro (exemplo favorito dos filó-
sofos franciscanos). Mas, neste ponto, Escoto introduz um novo tipo 
de forma, ou quase-forma. De acordo com Tomás de Aquino, dois 
seres humanos, Pedro e Paulo, distinguiam-se entre si não devido à 
sua forma, mas devido à sua matéria. Escoto rejeita este ponto de vista 
e postula um elemento formal diferente para cada indivíduo: a sua 
ecceidade ou istidade . Pedro tem uma ecceidade diferente da de Paulo, 
o mesmo acontecendo, presumivelmente, a Diabrete relativ amente a 
outro burro qualquer.  
 Num indivíduo como Sócrates, temos, pois, de acordo com Escoto, 
simultaneamente uma natureza humana comum e um princípio indi-
vidual. A natureza humana é uma coisa real, comum a Sócrates e a 
Platão; se não fosse real, Sócrates seria tão semelhante a Platão como a 
uma linha garatujada num quadro. Da mesma maneira, o princípio de 
individuação  tem de ser uma coisa real, pois, de outro modo, Sócrates 
e Platão seriam idênticos. A natureza e o princípio de individuação têm 
de estar unidos, e nenhum deles pode existir na realidade separado do 
outro: não é possível encontrar no mundo uma natureza humana que 
não seja a natureza de alguém, nem encontrar um indivíduo que não 
seja este ou aquele tipo de indivíduo. Contudo, não podemos identifi-
car a natureza com a ecceidade: se a natureza do burro fosse idêntica à 
istidade do Diabrete, todos os burros seriam o Diabrete. 
 Será a natureza realmente distinta da ecceidade? Parece termos 
chegado a um impasse: há argumentos fortes de ambos os lados. Para 
resolver o problema, Escoto utilizou um novo conceito, que rapida-
mente se tornou famoso: a distinção formal objectiva (distinctio for-
malis a parte rei). A natureza e a ecceidade não são realmente distin-
tas uma da outra, como o são Sócrates e Platão ou as minhas duas 
mãos. Nem são meramente distintas em pensamento, como o são 
Sócrates e o mestre de Platão. Antes de qualquer pensamento acerca 
delas, elas são, dizia Escoto, formalmente distintas: são duas formali-
dades distintas numa mesma coisa. Não é claro para mim, como não o 
era para muitos dos sucessores de Escoto, de que forma a introdução 
desta terminologia clarifica o problema que pretendia resolver. Escoto 
aplicou-a não apenas neste contexto, mas também em muitos outros; 
aplicou-a, por exemplo, à relação entre os diferentes atributos do Deus 
único, e à relação entre as almas vegetativa, sensitiva e racional dos 
seres humanos. 
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 A introdução da noção de ecceidade afecta a concepção escotista do 
intelecto humano. Tomás de Aquino negara a possibilidade de um 
conhecimento puramente intelectual dos indivíduos porque o intelecto 
não podia captar a matéria enquanto tal e a matéria era o princípio de 
individuação . Mas a ecceidade, embora não sendo uma forma, é bas-
tante distinta da matéria e é suficientemente semelhante a uma forma 
para ser presente ao intelecto. De acordo com Escoto, porque cada 
coisa tem em si um princípio inteligível, o intelecto humano consegue 
captar o indivíduo na sua s ingularidade. 
 Escoto alargou as competências do intelecto noutra direcção ainda. 
Sustentava Tomás de Aquino que, na vida presente, o intelecto sentia-
se mais à vontade na aquisição, por abstracção  a partir da experiência, 
de conhecimentos acerca da natureza das coisas materiais. Escoto 
afirmou que definir deste modo o objecto próprio do intelecto era 
como definir o obje cto da vista como aquilo que podia ser visto à luz de 
uma candeia. No céu, os santos usufruíam da visão intelectual de 
Deus; se quiséssemos ter em conta tanto a vida futura como a presen-
te, teríamos de dizer que o objecto próprio do intelecto era tão amplo 
quanto o próprio Ser. Escoto não negava que, na realidade, todo o 
nosso conhecimento resulta da experiência, mas achava que a depen-
dência do intelecto relativamente aos sentidos na vida presente talvez 
fosse um castigo pelos pecados humanos. 
 Escoto faz uma distinção entre conhecimento intuitivo e conheci-
mento por abstracção. O conhecimento por abstracção é o conheci-
mento da essência de um objecto, abstraindo da questão da existência 
desse objecto. O conhecimento intuitivo é o conhecimento de um 
objecto como existente; há dois tipos de conhecimento intuitivo: a 
intuição perfeita, que ocorre quando um objecto está presente, e a 
imperfeita, que é a memória de um objecto passado ou a antecipação 
de um objecto futuro. 
 No que diz respeito à relação entre o intelecto e a vontade, Escoto 
distancia-se uma vez mais, e em diversos aspectos, da posição de 
Tomás de Aquino. Os historiadores da filosofia chamam-lhe «volunta-
rista», ou seja, partidário da vontade contra o intelecto. O que significa 
isto exactamente? Pergunta Escoto se haverá alguma coisa, além da 
vontade, que cause efectivamente o acto voluntário da vontade. E 
responde que nada, além da vontade, é a causa total da sua volição. 
Tomás de Aquino defendia que a liberdade da vontade derivava de 
uma indeterminação da razão prática. A razão podia decidir que mais 
do que uma alternativa constituía um meio igualmente adequado para 
a obtenção de um fim adequado, deixando assim à vontade a liberdade 
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de escolher. Mantinha Escoto que esse género de contingência devia 
resultar de uma causa indeterminada, que apenas podia ser a própria 
vontade. Mas, ao fazer da vontade a causa da sua própria liberdade, a 
teoria de Escoto corre o perigo de conduzir a uma regressão infinita de 
escolhas livres, em que a liberdade de uma escolha depende de uma 
escolha livre anterior, cuja liberdade depende de uma escolha anterior 
e assim sucessivamente, para sempre. 
 Este não era um perigo de que Escoto não tivesse consciência e, no 
decurso da sua discussão acerca da presciência de Deus em relação às 
acções livres, introduz um novo tipo de potencialidade, exclusivamente 
característica da escolha humana livre, que permite evitar a regressão. 
 Quando estamos perante um caso de acção livre, afirma Escoto, 
esta liberdade é acompanhada por um poder óbvio de fazer coisas 
opostas. É certo que a vontade não tem poder para querer X e não 
querer X ao mesmo tempo — isso não faria sentido —, mas existe na 
vontade um poder de querer depois de não ter querido, ou de praticar 
uma sucessão de actos opostos. Significa isto que, enquanto A quer X 
no instante de tempo t, A pode não querer X no instante t + 1. Este é, 
diz Escoto, um poder óbvio de fazer um tipo diferente de actos num 
instante posterior. 
 Mas, prossegue Escoto, há outro poder, que não é óbvio, e que não 
está sujeito a uma sucessão temporal. E ilustra este tipo de poder 
imaginando um caso em que uma vontade criada existisse apenas 
durante um instante. Nesse instante, ela só poderia ter uma volição; 
porém, nem mesmo essa volição seria necessária, mas sim livre. A 
ausência de sucessão que este tipo de liberdade implica é particular-
mente óbvia no caso da vontade momentânea que imaginámos, mas a 
verdade é que está sempre presente. Ou seja, enquanto A quer X em t, 
não só A tem o poder de não querer X em t + 1, como tem o poder de 
não querer X em t, nesse mesmo instante. Esta é uma inovação explíci-
ta: postula um poder não manifesto, podemos mesmo dizer oculto. 
 Escoto distingue cuidadosamente este poder da possibilidade lógi-
ca; trata-se de algo que acompanha a possibilidade lógica, mas que não 
é idêntico a ela. Não é simplesmente a circunstância de não haver 
contradição no facto de A não querer X nesse preciso instante; é algo 
mais: um verdadeiro poder activo — e é o coração da liberdade huma-
na. 
 A frase «Esta vontade, que quer X, pode não querer X» pode ser 
tomada em dois sentidos. Tomada num primeiro sentido («num senti-
do compósito»), significa que a frase «Esta vontade, que quer X, não 
quer X» é possivelmente verdadeira; e isso é falso. Tomada num 
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segundo sentido («num sentido dividido»), significa que esta vontade, 
que neste momento quer X em t, tem o poder de não querer X em t + 1, 
e é obviamente verdadeira. 
 Mas que dizer de «Esta vontade, que quer X em t, pode não querer 
X em t»? Também aqui, de acordo com a inovação de Escoto, podemos 
distinguir o sentido compósito do dividido. Não é que seja possível que 
esta vontade esteja simultaneamente a querer X em t e a não querer X 
em t. Mas é verdade que é possível que não querer X em t possa ser 
inerente a esta vontade que está efectivamente a querer X em t. 
 Neste ponto, Escoto faz uma distinção entre instantes de tempo e 
instantes da natureza: pode haver mais do que um instante da nature-
za no mesmo instante de tempo. Encontramos aqui, pela primeira vez 
na filosofia, aquilo a que os lógicos posteriores virão a chamar os 
«mundos possíveis». De acordo com esta descrição, no mesmo instan-
te do tempo pode haver diversas possibilidades simultâneas. Estas 
possibilidades sincrónicas não têm de ser compatíveis umas com as 
outras, como acontece neste caso: elas são possíveis em diferentes 
mundos possíveis e não no mesmo mundo possível. 
 A noção de mundos possíveis viria a ter, de uma maneira ou doutra, 
um futuro brilhante na história da filosofia. O relato que Escoto faz da 
origem do mundo, atrás descrito, estabelece que, ao criar, Deus escolheu 
actualizar um de um número infinito de universos possíveis. Mais tarde, 
os filósofos viriam a separar a noção de mundos possíveis da noção de 
criação, e a tomar a palavra «mundo» num sentido mais abstracto, de 
maneira que qualquer totalidade de situações compossíveis constituísse 
um mundo possível. Esta noção abstracta foi então utilizada como meio 
para explicar todo o tipo de poder e de possib ilidade. A introdução desta 
noção é normalmente atribuída a Leibniz, mas, na realidade, foi Escoto 
quem a introduziu; e revelou-se a mais duradoura das subtilezas que o 
fizeram merecer o seu cognome. 
 Apesar do seu extraordinário engenho como filósofo, Escoto res-
tringe sistematicamente, nos seus escritos, o alcance da filosofia. 
Tomás de Aquino fizera uma distinção entre verdades unicamente 
cognoscíveis pela fé, como a Trindade, e outras verdades, cognoscíveis 
pela razão; e incluíra nesta última classe o conhecimento dos princi-
pais atributos de Deus, como a omnipotência, a imensidão, a omnipre-
sença, etc. Pelo contrário, Escoto considerava que a razão era impoten-
te para provar que Deus era omnipotente, justo ou misericordioso. 
Qualquer cristão sabe, argumentava Escoto, que a omnipotência inclui 
o poder de gerar o Filho; mas isto não é algo que a razão possa provar, 
por si só, que Deus possui. Da mesma maneira, muitos pontos que, 
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para Tomás de Aquino, pertencem ao domínio da filosofia são remeti-
dos por Escoto para as instâncias superiores, para serem discutidos 
pelos teólogos. 
 Na própria teologia, Escoto ficou sobretudo conhecido pelo seu 
patrocínio da crença na Imaculada Conceição . Esta doutrina não cor-
responde, como muitas vezes se pensa, à crença de que Maria conc e-
beu Jesus como virgem; corresponde à crença de que a própria Maria, 
quando foi concebida, o foi livre da mancha herdada do pecado origi-
nal. (As muitas pessoas que, hoje em dia, não acreditam no pecado 
original acreditam automaticamente na Imaculada Conceição de 
Maria.) Esta doutrina é importante na história da filosofia, porque se 
relaciona com uma antiga discussão filosófica. Tomás de Aquino nega-
ra que Maria tivesse sido concebida imaculada porque, como Aristóte-
les, não considerava que um feto recém-concebido tivesse alma inte-
lectual nas primeiras semanas de existência. Escoto defendia que a 
alma entrava no corpo no momento da concepção, e o facto de a Igreja 
ter acabado por aceitar a doutrina da Imaculada Conceição constituiu 
uma vitória para a sua tese. Este desacordo filosófico  é obviamente 
relevante para a atitude assumida pelos católicos actuais relativamente 
ao aborto. 
 Gerard Manley Hopkins, o mais famoso escotista dos tempos 
modernos, selecciona como objecto de especial louvor a defesa de 
Escoto da Imaculada Conceição . Colocando-o entre os maiores de 
todos os filósofos, descreve-o como 
 

    O mais inspirado de todos os decifradores; com uma 
    Visão sem rival, fosse rival Itália ou Grécia; 
    Quem sem descanso por Maria incendiou França.  

A LÓGICA DA LINGUAGEM DE OCKHAM 

 A tendência de Escoto para restringir o campo de operação da 
filosofia é prolongada pelo seu sucessor, Guilherme de Ockham . 
Frade franciscano como Escoto, Guilherme era originário da vila de 
Ockham, no Surrey ; nasceu por volta de 1285 e estudou em Oxford, 
pouco depois de Escoto ter deixado a universidade. Leccionou sobre as 
Sentenças entre 1317 e 1319, mas nunca tirou o mestrado, pois entrou 
em litígio com o reitor honorário da Universidade, John Lutterell. 
Partiu para Londres onde, na década de 1320, escreveu as suas lições 
de Oxford e compôs um tratado sistemático sobre lógica, bem como 
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uma série de comentários sobre Aristóteles e Porfírio. Em 1324, foi 
convocado a Avinhão, para responder a um conjunto de acusações de 
heresia apresentadas por Lutterell e, pouco depois, desistiu do seu 
interesse pela filosofia teórica. 
 Muitas das posições de Ockham sobre lógica e metafísica foram 
assumidas como desenvolvimentos de Duns Escoto ou em oposição a 
ele. Embora o seu pensamento seja menos sofisticado que o de Escoto, 
a sua linguagem é, misericordiosamente, muito mais clara. Tal como 
Escoto, também Ockham considera unívoco o termo «ser», aplicável a 
Deus no mesmo sentido em que o é às criaturas. Contudo, admite no 
seu sistema uma variedade muito menos abrangente de seres criados, 
reduzindo as 10 categorias aristotélicas a duas, a saber: as substâncias 
e as qualidades. Tal como Escoto, Ockham aceita a existência de uma 
distinção entre conhecimento abstracto e conhecimento intuitivo; só 
pelo conhecimento intuitivo podemos saber se um facto contingente se 
verifica ou não. Contudo, Ockham ultrapassa Escoto ao admitir que, 
usando a sua omnipotência, Deus pode permitir-nos ter um conheci-
mento intuitivo de um objecto que não existe. O que quer que possa 
fazer por meio de causas secundárias, Deus pode fazê-lo directamente; 
assim, se Deus pode permitir-me saber que uma parede é branca 
fazendo com que a parede branca se encontre com os meus olhos, 
também me pode permitir ter a mesma crença sem que exista qualquer 
parede branca. Esta tese abre, evidentemente, um caminho para o 
cepticismo, que foi rapidamente abraçado por alguns seguidores de 
Ockham. 
 O mais significativo desacordo de Ockham com Escoto teve a ver 
com a natureza dos universais. Ockham rejeitou liminarmente a ideia 
de uma natureza comum existente nos diversos indivíduos a que 
damos um nome comum. Não há universais fora da mente; tudo aquilo 
que há no mundo é singular. Ockham apresenta uma série de argu-
mentos contra as naturezas comuns, um dos mais eloquentes dos quais 
é o seguinte: 
 

 Segue-se dessa opinião que parte da essência de Cristo seria despr e-
zível e amaldiçoada; porque essa mesma natureza comum realmente 
existente em Cristo existe realmente em Judas e está amaldiçoada.  

 
 Os universais não são coisas, mas sinais, sinais individuais que 
representam muitas coisas. Há sinais naturais e sinais convencionais; 
os sinais naturais são os pensamentos que temos na nossa mente, e os 
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sinais convencionais são as palavras que inventamos para exprimir 
esses pensamentos. 
 O ponto de vista de Ockham sobre os universais recebe frequente-
mente a designação de «nominalismo»; porém, no seu sistema, não 
são apenas os nomes que são universais: são também os conceitos. A 
designação tem, contudo, alguma justeza, uma vez que Ockham consi-
derava que os conceitos que temos na nossa mente constituem um 
sistema linguístico, uma linguagem comum a todos os seres humanos 
e anterior às diferentes linguagens faladas. Nesse sentido, é verdade 
que, para Ockham, só os nomes são universais; mas, entre os nomes, 
temos de incluir não apenas os nomes das linguagens naturais, mas 
também os nomes não pronunciados da nossa linguagem mental — 
uma linguagem que, do modo como Ockham a descreve, tem afinal 
uma forte semelhança estrutural com o latim medieval. 
 Em diferentes momentos da sua carreira, Ockham oferece-nos descri-
ções diferentes da relação existente entre os nomes da linguagem mental 
e as coisas do mundo. De acordo com a sua teoria inicial, a mente forma 
imagens ou representações mentais, semelhantes às coisas reais. Estas 
«ficções», como lhes chamava, servem como elementos das proposições 
mentais, nas quais assumem o lugar das coisas a que se assemelham. As 
ficções podem ser universais, no sentido em que podem possuir uma 
mesma semelhança com muitas coisas diferentes. Posteriormente, 
Ockham deixou de acreditar nestas ficções; os nomes da língua mental 
eram simplesmente actos de pensamento, artigos da história psicológica 
de cada pessoa individual. Estes nomes mentais ocorrem em frases men-
tais (presumivelmente, como estádios sucessivos do processo de pensar a 
frase); um pensamento ou uma frase serão um pensamento ou uma frase 
verdadeiros se os sucessivos nomes que neles ocorrem forem nomes da 
mesma coisa. Assim, o pensamento de que Sócrates é um filósofo é um 
pensamento verdadeiro porque tanto podemos chamar «Sócrates» como 
«filósofo» a Sócrates. Não é fácil perceber claramente como se podem 
explicar, com base nesta teoria, as condições de verdade de uma frase 
como «Sócrates não é um cão»; mas Ockham tem, apesar de tudo, o 
mérito de se esforçar por resolver os casos difíceis.  
 Ockham é sobretudo conhecido por algo que nunca disse, a saber: 
«As entidades não devem ser multiplicadas além do necessário». Este 
princípio, comummente chamado «navalha de Ockham», não se 
encontra nas suas obras, embora ele tenha dito coisas semelhantes, 
tais como «é fútil fazer com mais aquilo que pode ser feito com 
menos», ou «não se deve pressupor a pluralidade sem necessidade». 
De facto, este sentimento é muito anterior a Ockham; mas é verdade 
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que ele resume a sua atitude reducionista relativ amente aos desenvol-
vimentos filosóficos técnicos dos seus predecessores. Por vezes, a sua 
atitude permitia-lhe eliminar entidades ficcionais; com bastante fre-
quência, porém, levou-o a ignorar distinções filosoficamente significa-
tivas.  

A TEORIA POLÍTICA DE OCKHAM 

 A convocação de Ockham a Avinhão não conduziu a uma condena-
ção por heresia, embora uma comissão tenha passado vários anos a 
examinar o seu Comentário às Sentenças. No entanto, o tempo que aí 
passou deu um novo rumo na sua carreira. O Papa da época, João 
XXII, estava em conflito com a ordem franciscana acerca de duas 
questões relativas à pobreza: a questão histórica de saber se Cristo e os 
apóstolos tinham vivido em absoluta pobreza, e a questão prática da 
detenção de propriedade pelos franciscanos seus contemporâneos. 
Ockham envolveu-se nesta controvérsia, desagradando de tal maneira 
ao Papa que teve de fugir de Avinhão para Munique, na companhia do 
geral da sua ordem, Miguel de Cesena, juntamente com quem foi colo-
cado sob a protecção do sacro imperador romano, Ludovico da Bavie-
ra. De acordo com a lenda, Ockham terá dito: «Imperador, defendei-
me com a vossa espada e eu vos defenderei com a minha pena». Quer 
isto seja verdade, quer não, o certo é que, desde essa altura, Ockham 
se envolveu nas questões mais gerais das relações entre o Papa e o 
Imperador, e entre a Igreja e o Estado. 
 Para explicarmos o que estava em causa, temos de recuar no tempo. 
O conflito sobre o direito de nomear bispos, que veio à superfície na 
disputa que teve lugar no século XI entre o papa Gregório VII e o impe-
rador Henrique IV, repetiu-se mais do que uma vez em anos seguintes. 
Em Inglaterra, como vimos, S.to Anselmo, quando era bispo, entrou em 
conflito com Guilherme II por causa dessa questão, o mesmo tendo 
acontecido ao seu sucessor Thomas Becket com Henrique II — um 
conflito que conduziu ao martírio e à canonização de Becket, e à longa 
procissão de peregrinos em direcção a Cantuária. 
 A segunda questão importante que opunha a Igreja e o Estado era a 
cobrança de impostos ao clero com fins seculares. No final do século 
XIII, o rei Filipe, o Belo, de França pretendeu cobrar impostos sobre as 
propriedades dos clérigos, a fim de financiar as suas guerras com 
Inglaterra. Numa bula de 1296, o Papa Bonifácio VIII tentou interditar 
este procedimento, mas teve de recuar quando Filipe, em retaliação, 
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proibiu a exportação de dinheiro de França para pagar os impostos 
papais. A controvérsia prosseguiu, e Duns Escoto, que nessa altura se 
encontrava em Paris, foi enviado para o exílio por apoiar a posição 
papal. Seguiu-se uma guerra de opúsculos. Giles de Roma, um segui-
dor de Tomás de Aquino, enunciou a posição papista extrema, de 
acordo com a qual o poder temporal está submetido ao poder espiri-
tual, mesmo em questões temporais. João de Paris argumentou, em 
apoio do rei, que o Papa não era o dono, mas apenas o guardião, da 
propriedade eclesiástica e que estava submetido à superior autoridade 
do Conselho Geral da Igreja. 
 O mais distinto dos participantes neste debate foi o poeta Dante 
que, no seu De Monarchia, reafirmou a concepção tradicional da exis-
tência de autoridades paralelas, dedicando-se a fins temporais e eter-
nos, e empunhando espadas diferentes por ordem divina. A questões 
práticas foram contudo decididas menos por recurso a argumentos 
filosóficos que ao exercício da força. Em 1303, Filipe, o Belo, ordenou 
às suas tropas que raptassem o Papa Bonifácio, que se encontrava em 
Anagni, a fim de o submeter, em França, ao julgamento de um Conse-
lho. Embora esta tentativa tenha fracassado, Filipe conseguiu garantir, 
na sequência da morte de Bonifácio, que teve lugar pouco tempo 
depois, a eleiç ão para o papado de um cardeal francês. Em 1309, o 
novo papa, Clemente V, transferiu o papado para Avinhão, onde se 
manteve 70 anos. 
 Foi um terceiro grande conflito ente a Igreja e o Estado que condu-
ziu à intervenção de Ockham. João XXII, o Papa de Avinhão que con-
denara as doutrinas franciscanas radicais de pobreza apostólica, inter-
ferira anteriormente numa disputada eleição imperial, tendo-se oposto 
ao candidato que acabou por se sagrar vencedor, Ludovico IV. Em 
1324, o Papa excomungou Ludovico, que, em resposta, convocou um 
Concílio Geral a fim de condenar o Papa como herético por causa da 
sua atitude relativamente aos franciscanos. Em 1328, Ludovico entrou 
em Roma, fez-se coroar imperador, queimou uma efígie de João XXII 
e instalou um antipapa. O seu principal conselheiro em Roma era 
Marsílio de Pádua, autor do recente Defensor da Paz, uma das mais 
significativas obras de filosofia política da Idade Média. 
 Marsílio escrevera a sua obra em Paris, de cuja Universidade fo ra 
reitor num curto período de tempo; quando o livro foi publicado, teve 
de fugir, tal como Ockham, para se abrigar sob a protecção de Ludov i-
co. Na sua obra, construía um ataque sistemático ao Papa e à interfe-
rência eclesiástica naquilo que considerava ser  o legítimo campo dos 
estados autónomos e auto-suficientes. A desordem, a corrupção, os 
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conflitos e o estado de guerra endémicos em Itália, sustentava Marsí-
lio, eram uma consequência da arrogância e das ambições papais. Mas 
o autor não se limita a tomar posição sobre questões locais; exprime 
também princípios gerais, recorrendo à Bíblia, a Aristóteles e aos 
autores clássicos e patrísticos a fim de provar que o Estado é uma 
sociedade «perfeita», ou seja, uma sociedade suprema e auto-
suficiente na sua esfera própria. 
 Para Marsílio, há dois tipos de regime: o regime por consentimento 
dos súbditos do soberano e o regime contra a vontade destes; só o 
primeiro é legítimo, sendo o segundo tirânico. As leis do Estado deri-
vam a sua autoridade dos cidadãos, ou dos melhores de entre eles; os 
estados podem delegar a tarefa da legislação em corpos ou instituições, 
que podem legitimamente ter formas diferentes em diferentes estados. 
O príncipe é o chefe executivo do Estado; o consentimento da sua 
governação por parte dos cidadãos encontra a sua melhor expressão 
no caso em que ele é um funcionário eleito, mas há outras formas 
legítimas de o consentimento se manifestar. Um príncipe irregular ou 
incompetente deve ser afastado do cargo pelo poder legislativo. 
 Nem Cristo nem os Apóstolos, insiste Marsílio, tiveram qualquer 
pretensão ao poder temporal; e as escrituras não autorizam as preten-
sões papais à supremacia. A Igreja é constituída por toda a comunida-
de dos crentes cristãos, e a instituição que melhor reflecte a sua estru-
tura é o Concílio Geral. Mas mesmo um Concílio Geral não pode fazer 
mais do que cumprir as suas decisões com a aprovação das autorida-
des temporais e, se a heresia for perseguida, deve sê-lo pelo Estado e 
não pela Igreja. 
 Ockham simpatizava com muitos dos pontos de vista de Marsílio, 
mas tinha reservas relativamente a outros e, de qualquer forma, era 
um pensador político muito menos sistemático. Os seus escritos políti-
cos são opúsculos polémicos, e não manuais de teoria política. Assim, 
o conflito com o Papa relativamente à pobreza apostólica conduziu 
Ockham a formular uma teoria dos direitos naturais, dos quais distin-
guiu dois tipos: direitos a que se pode legitimamente renunciar (como 
o direito à propriedade privada) e direitos que são inalienáveis (como 
o direito à própria vida). A mais importante contribuição de Ockham 
para o debate acerca das actividades da Igreja e do Estado são os seus 
Diálogos, que são também uma compilação de diversos opúsculos. Ao 
passo que a concepção de governação de Marsílio  é claramente forma-
da com base na situação das cidades-estado italianas da época, as 
preocupação imediatas de Ockham centram-se muito mais directa-
mente no Sacro Império Romano. 
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 O poder do Imperador deriva, insiste Ockham, não do Papa, mas do 
povo, por meio dos eleitores imperiais. O que se aplica ao imperador 
aplica-se igualmente, mutatis mutandis, aos outros soberanos impe-
riais. O direito de escolher os seus próprios governantes é um dos 
direitos naturais dos seres humanos. Se o desejarem, os povos podem 
exercer este direito constituindo uma monarquia hereditária; mas, se 
esse monarca abusar do seu poder, o povo tem o direito de o depor. 
 A hostilidade de Ockham ao papado é muito menos radical que a de 
Marsílio. Ockham não tem dúvidas de que, de facto , a supremacia 
papal foi exercida de forma tirânica; mas está disposto a conceder uma 
supremacia de jure, que Ockham concebe como uma monarquia cons-
titucional. O poder papal deve ser controlado pelos Concílios Gerais, 
que se assemelham à assembleia de representantes de uma democracia 
parlamentar, sendo os seus membros eleitos pelas paróquias locais e 
pelas comunidades religiosas. 

OS CALCULADORES DE OXFORD 

 Quando Ockham morreu em Munique, em 1349, em consequência 
da Peste Negra, há mais de um quarto de século que partira de Oxford. 
Nesse período, a Universidade fora indiscutivelmente o centro intelec-
tual da filosofia escolástica. Seria um erro considerá-la simplesmente 
um campo de batalha de escolas antagónicas de pensamento, tomistas 
contra escotistas, nominalistas contra realistas, etc. Neste período, 
Tomás de Aquino não foi grandemente seguido em Oxford, nem 
sequer pelos dominicanos, e o escotismo não era dominante, embora 
os principais pensadores da primeira metade do século XIV  fossem 
franciscanos. Nem mesmo Ockham deixou uma escola nominalista em 
Oxford. Foi em França que nominalistas como João de Mirecourt e 
Nicolau de Autrecourt  levaram a limites de extremo cepticismo a sua 
tese de que o poder ilimitado de Deus tornava suspeitas quaisquer 
pretensões humanas a um determinado conhecimento da verdade 
absoluta.  
 Entre 1320 e 1340, um grupo de vigorosos e independentes pensa-
dores de Oxford introduziu desenvolvimentos em diversas partes do 
currículo. Vários autores publicaram tratados de lógica, expandindo a 
lógica tradicional em direcção a novas áreas, explorando particular-
mente as proposições relativas ao movimento e à mudança, à expansão 
e à contracção, à medida e ao tempo. O mais importante dos autores 
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de lógica foi Walter Burley, cujo A Arte Pura da Lógica constituiu um 
ponto alto na formalização da lógica na Idade Média. 
 A formalização também se tornou importante na teologia, tendo 
atingido um ponto em que quase se pode dizer que a teologia se tornou 
matematizada. Os problemas dos máximos e dos mínimos, e a questão 
de saber se os contínuos serão infinitamente divisíveis e infinitamente 
extensíveis, que pareceria pertencerem mais às áreas dos matemáticos 
do que dos teólogos, são trabalhadas pela primeira vez nas análises 
relativas ao crescimento da Graça nas almas dos fiéis e à medição da 
capacidade para a beatitude infinita dos santos no Céu. 
 Quer estas investigações tenham contribuído para o progresso na 
teologia, quer não, a verdade é que viriam a mostrar-se extremamente 
valiosas no estudo da física. Isto tornou-se óbvio logo no desenvolv i-
mento de uma nova física matemática, que teve lugar especialmente 
no Merton College. O método de investigação destes «calculadores» de 
Oxford era a apresentação e a solução de sophismata, quebra-cabeças 
e paradoxos lógicos. Apresentavam-se e analisavam-se proposições 
como «Sócrates é infinitamente mais branco do que Platão começa a 
ser branco», sendo avaliada a possibilidade de serem verdadeiras ou 
falsas. Por muito bizarro que este método possa parecer ao leitor 
moderno, foi no decurso da resolução destes sophismata que se 
desenvolveram noções como as de ratio  e proporção matemáticas. 
Além disso, as novas noções eram representadas em diagramas por 
meio de segmentos de linhas, que mostraram ser úteis na medição da 
interacção entre o movimento, o tempo e a distância. Fo ram assim 
estabelecidos os fundamentos para a revolução na física que se encon-
tra associada a nomes bem mais famosos, como o de Galileu. 
 Thomas Bradwardine, um dos mais notáveis calculadores do 
Merton, desenvolveu uma teoria de rationes que utilizou para apre-
sentar a sua teoria do modo como as forças, as resistências e as veloci-
dades se correlacionam no movimento; esta teoria substituiu rapida-
mente as leis aristotélicas do movimento, não apenas em Oxford, mas 
também em Paris, onde foi adoptada por Oresmo. Bradwardine foi 
também um representante de outra nova tendência da Oxford de mea-
dos do século XIV , que consistiu numa renov ação do agostinianismo. 
Agostinho sempre fora, evidentemente, uma autoridade citada com 
reverência; mas, nesta altura, os eruditos começaram a prestar mais 
atenção ao contexto histórico dos seus escritos, e a interessar-se mais 
pelas suas últimas obras, antipelagianas. Na sua maciça obra De Causa 
Dei, Bradwardine apresentava um tratamento agostiniano das ques-
tões relativas à predestinação e à liberdade. Neste período, o interesse 
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dos teólogos transferiu-se das questões trinitárias e cristológicas para 
tópicos como a Graça e a liberdade, e os limites da omnipotência. Se 
uma pessoa consegue resistir ao pecado uma hora, significa isso que 
conseguirá resistir-lhe toda a vida? Poderá Deus ordenar que o odie-
mos? E se Deus revelasse a uma pessoa a sua condenação futura? 

JOHN WYCLIF 

 Na geração que se seguiu a Bradwardine (que morreu em 1349, 
pouco depois de se ter tornado Arcebispo da Cantuária), a figura mais 
significativa da renovação agostiniana foi John Wyclif. Entre 1360, 
altura em que foi Mestre de Balliol, e 1372, altura em que fez o Douto-
ramento, Wyclif produziu um substancial corpus de escritos filosófi-
cos. A parte mais importante desse corpus é uma Summa de Ente, que 
inclui um tratado sobre os universais, destinado a demonstrar a ver-
dade do realismo, contra as críticas dos nominalistas.  
 Os exemplos de universais preferidos por Wyclif são espécies (como 
cão) e géneros (como animal). Um realista pode definir um género 
simplesmente como aquilo que é predicado de muitas coisas, que 
diferem entre si pela espécie. Um nominalista tem de se envolver 
numa complicada circunlocução: «Um género é um termo que é predi-
cável, ou cuja contraparte é predicável, de muitos termos que signifi-
cam coisas que são especificamente distintas». Um nominalista não 
pode dizer que é essencial a um termo ser efectivamente predicado; 
talvez não haja ninguém para o predicar. Não pode dizer que um qual-
quer termo particular — qualquer som ou imagem particulares ou 
qualquer marca particular num papel — tem de ser predic ável; a maior 
parte dos sinais não dura tempo suficiente para a predicação múltipla. 
(Daí a referência às «contrapartes».) Tendo iniciado a sua definição 
com uma tentativ a de identificar o género com um termo (isto é, com 
um som ou uma marca num papel), o nominalista tem de acabar por 
abandonar a sua pretensão de que as espécies e os géneros são meros 
sinais e de admitir que a diferença específica é algo que pertence, não 
aos sinais, mas às coisas significadas. Quando falamos de espécies e de 
géneros, insiste Wyclif, não estamos a falar de manchas de tinta num 
papel; se assim fosse, poderíamos transformar um homem num burro 
alterando o significado de um termo. Mas é evidente que não podemos 
alterar à nossa vontade a espécie e o género das coisas, como podemos 
fazer com o significado das palavras. 



237  

 

 O argumento de Wyclif a favor do seu realismo é essencialmente 
simples. Quem acreditar na verdade objectiva, defende Wyclif, está já 
comprometido com a crença em universais reais. Suponha o leitor que 
tem consciência de que um indivíduo A se assemelha a outro indivíduo 
B. Tem de haver um aspecto X em relação ao qual A se assemelha a B. 
Mas «perceber que A se assemelha a B no aspecto X» é o mesmo que 
«perceber a X-idade de A e B»; e isso implica conceber a X-idade, um 
universal comum a A e a B. Assim, qualquer pessoa que seja capaz de 
fazer juízos de semelhança sabe automaticamente o que é um univer-
sal. 
 O entusiasmo de Wyclif pelos universais reais leva-o muito para lá 
do estreito campo da lógica e da metafísica, para o campo da ética e da 
política. Todo o pecado que reina no mundo, afirma ele, é causado por 
um erro intelectual e emocional acerca dos universais. O nominalismo 
leva os seus defensores a preferirem o bem menor ao bem maior e a 
darem mais valor ao próprio ser do que à humanidade dos outros 
homens, seus irmãos. A partir deste germe metafísico, Wyclif viria 
mais tarde a desenvolver uma teoria completa do comunismo.  
 Em 1374, Wyclif esteve ao serviço do rei inglês, durante um curto 
período, e foi convidado a tomar parte na controvérsia acerca desse 
ponto perene, o direito dos governantes seculares de cobrarem impos-
tos ao clero. Na sua obra Acerca da Autoridade Civil, propõe duas 
teses espantosas: um homem em pecado não tem o direito de deter 
propriedade; um homem em estado de graça possui todos os bens do 
Universo. 
 A primeira tese é demonstrada com vivacidade. Uma pessoa não 
pode possuir algo justamente a não ser que possa utilizá-la justamen-
te. Mas todas as acções do pecador são injustas; portanto, nenhum 
pecador pode usar ou possuir justamente o que quer que seja. 
 A demonstração da segunda tese exige um pouco mais de esforço. 
Um homem justo é um filho adoptivo de Deus, sendo portanto senhor 
dos domínios de Deus. Quando Deus dá a sua graça, dá-se a si próprio 
e tudo aquilo que nele se encontra; ora, nele está a realidade ideal de 
todas as criaturas, da qual a existência dessas criaturas não passa de 
um acessório. Mas se os cristãos que se encontram em graça são 
senhores de tudo, são -no apenas com a condição de partilharem o seu 
domínio com todos os outros que se encontrem em estado de graça. 
 

Todos os bens de Deus devem ser comuns. Isto demonstra-se da 
seguinte maneira: todos os homens se deviam encontrar em estado de 
graça; e, se se encontrarem em estado de Graça, serão senhores do 
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mundo e de tudo o que ele contém. Assim sendo, todos os homens 
devem ser senhores do Universo. Mas isto não é consistente com o fac-
to de haver muitos homens, a não ser que eles tenham de ter tudo em 
comum. Portanto, todas as coisas devem ser comuns.  

 
 Apesar das suas implicações radicais, parece que os escritos de 
Wyclif acerca da propriedade não lhe causaram problemas com os seus 
superiores, pelo menos a princípio. As autoridades seculares utiliza-
ram-nos em apoio da secularização dos bens do clero e não os levaram 
a sério no que dizia respeito aos laicos. As autoridades eclesiásticas 
mostraram-se temporariamente incapazes de reagir porque, a partir 
de 1378, a Igreja conheceu novo cisma, com dois Papas rivais, um em 
Roma e outro em Avinhão, cada um deles reclamando a autoridade 
suprema e cada um deles lançando anátemas sobre o outro. Estimula-
do por este mais recente escândalo, Wyclif lançou ao papado uma série 
de ataques, que ultrapassam as censuras de Ockham e de Marsílio . 
 Mas aquilo que conduziu à queda de Wyclif não foram os seus 
ataques ao papado, mas sim as suas doutrinas acerca da Eucaristia. 
Quando denunciava os Papas e questionava a validade das pretensões 
papais, Wyclif encontrava simpatizantes, mesmo entre os membros 
superiores do clero; quando apelava à secularização dos bens da Igre-
ja, muitos leigos e frades mendicantes estavam de acordo com as suas 
palavras; mas, quando renunciou à doutrina da transubstanciação, 
todos se voltaram contra ele — frades, nobres e bispos — e até a sua 
própria Universidade de Oxford o expulsou. Acabou por morrer, em 
liberdade mas em desgraça, em 1384, em Lutterworth. 
 O cisma da Igreja prolongou-se por muitos anos; as mais corajosas 
tentativas para reconc iliar as orientações papais rivais de Roma e 
Avinhão conduziram unicamente à criação de um terceiro papado 
dúbio, em Pisa. Só em 1415 o Concílio de Constança garantiu a eleição 
de um Papa reconhecido em toda a Cristandade. Simultaneamente, o 
Concílio dedicou-se à longamente adiada tarefa de se ocupar das here-
sias de Wyclif (que, por esta altura, se tinham espalhado até à Boémia, 
com efeitos políticos dramáticos). As suas doutrinas tinham sido 
excomungadas em Oxford alguns anos antes; nesta altura, a Igreja 
universal condenou uma enorme lista de afirmações de Wy clif.  
 Wyclif ficou conhecido sobretudo como o autor, ou pelo menos o 
inspirador, da primeira tradução completa da Bíblia para inglês. Com 
base nisto e nos seus escritos sobre a transubstanciação e contra o 
papado, foi saudado como a Estrela da Manhã da reforma. Mas Wyclif 
foi também a Estrela da Tarde da escolástica. Durante séculos, as suas 
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obras filosóficas ficaram no esquecimento. Os autores protestantes 
sentiam-se repelidos pelas suas subtilezas escolásticas; os autores 
católicos preferiam concentrar-se nos escolásticos, que constituíam 
um objectivo mais ortodoxo. Recentemente, a publicação dos seus 
principais tratados mostrou que este último dos escolásticos de Oxford 
foi um pensador filosófico considerável, digno de emparelhar com 
Escoto e Ockham. 





 

10 
A filosofia do Renascimento 

O RENASCIMENTO 

 Não existe uma fronteira óbvia entre o Período Medieval e o Renas-
cimento, e ainda menos uma data que nos permita estabelecer quando 
terminou um e começou o outro. O desenvolvimento que caracterizou 
o Renascimento teve lugar a diferentes velocidades em diferentes 
esferas, e em diferentes momentos em regiões distintas. O impacto 
destas alterações sobre a filosofia foi fragmentado e disperso, de 
maneira que a sua história não segue um percurso claro. Na realidade, 
a partir da análise do percurso histórico de várias universidades, fica-
mos com a impressão de que, a seguir a Ockham, a filosofia hibernou 
nos séculos XV  e XVI, para só voltar a emergir no tempo de Descartes, 
altura em que voltou a erguer-se com um perfil totalmente alterado. 
 Isto é um exagero. É verdade que as grandes universidades medie-
vais deixaram de produzir filósofos do calibre dos produzidos em Paris 
no século XIII e em Oxford no século XIV . As figuras mais significativas 
dos séculos XV  e XVI estão dispersas pela Europa, são membros de 
vários tipos de comunidades ou pensadores solitários que usufruem do 
patrocínio de magnatas locais. Nenhuma delas alcançou, ou mereceu, 
a duradoura importância internacional que tiveram os maiores filóso-
fos medievais. No século XVII, altura em que voltamos a encontrar 
filósofos de primeiro plano, descobrimos que nenhum deles conquis-
tou a sua fama como professor universitário. 
 Nos seus dias de glória, tanto Paris como Oxford tinham sido uni-
versidades internacionais. O uso universal do latim facilitava a comu-
nicação e as trocas académicas, e os professores que pertenciam às 
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ordens mendicantes tinham acesso a uma rede de comunidades que se 
estendia por todo o continente. No final do século XIV , este cenário 
estava a mudar. Começava a surgir, em todos os países da Europa, 
uma bibliografia vernácula e, embora continuasse a ser a língua da 
academia, o latim deixara de ser o veículo para a mais vigorosa expres-
são do pensamento. Em Inglaterra, por exemplo, os colegas de Wyclif 
começavam a escrever e a pregar em inglês, sendo este também o meio 
escolhido pelos mais brilhantes dos seus contemporâneos, como Chau-
cer, Langland e Gower. A Guerra dos 100 anos, entre a Inglaterra e a 
França, isolou Oxford de Paris, seguindo cada uma destas universida-
des o seu próprio caminho, agora empobrecido. 
 As mudanças políticas davam-se a par e passo com as linguísticas. 
A autoridade central do papado fora fatalmente enfraquecida pelo 
Grande Cisma. O sacro imperador romano só era, efectivamente, 
imperador da Alemanha e da Áustria. No Concílio de Constança, que 
restabeleceu um único papado, os delegados reunidos abriram um 
precedente, votando em grupos nacionais individuais. No final do 
século XV, depois de períodos de instabilidade interna e de guerras 
civis, estabeleceram-se monarquias poderosas, independentes e cen-
tralizadas em Inglaterra, Espanha e França. O Norte de Itália era cons-
tituído por um conjunto de cidades-estado vigorosas e autónomas, 
governadas por oligarquias hereditárias ou dinastias plutocráticas. Os 
Papas, restabelecidos em Roma sem competição depois do exílio em 
Avinhão e do longo cisma, governavam uma faixa da zona central de 
Itália. Ao longo de vários anos, dedicaram grande parte da sua energia 
aos assuntos deste pequeno Estado. A Igreja só recuperou a sua força 
depois de metade da Europa se ter perdido a favor do Protestantismo 
em consequência da Reforma. 
 Foi em Itália, especialmente em Florença e em Roma, que o Renas-
cimento começou por desabrochar. A característica deste movimento, 
que na altura foi considerada central, foi a recuperação  dos ensina-
mentos clássicos antigos. Era isso o «humanismo», não no sentido de 
uma preocupação com a humanidade, mas no sentido de uma dedic a-
ção às «letras humanas». Isto implicava, na prática, uma preferência 
pelos autores pagãos latinos, relativamente aos autores cristãos lati-
nos, e a ambição de ler as autoridades gregas no original, e não em 
tradução. Esta última ambição foi encorajada por dois acontecimentos 
políticos. O desgastado Império Grego de Constantinopla, sujeito à 
constante pressão dos Turcos otomanos, precisou do auxílio militar 
dos cristãos ocidentais e, em 1493, o Papa Eugénio IV e o imperador e 
patriarca bizantino assinaram em Florença um tratado de união entre 
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as Igrejas do Oriente e do Ocidente. Tal como acontecera à sua prede-
cessora de 1270, esta união foi de curta duração, mas o contacto com a 
erudição grega teve efeitos duradouros. Quando, em 1453, Constanti-
nopla caiu nas mãos dos turcos, os refugiados eruditos trouxeram para 
o Ocidente não apenas o seu próprio conhecimento do grego clássico, 
mas também preciosos manuscritos de autores antigos. O Papa da 
altura, Nicolau V, um grande bibliófilo, deixou em testamento 1200 
manuscritos gregos e latinos, que fizeram dele o fundador efectivo da 
Biblioteca do Vaticano. 

O LIVRE-ARBÍTRIO: ROMA VERSUS LOVAINA  

 Um dos humanistas da corte de Nicolau era Lorenzo Valla, autor 
de um influente manual de elegância latina, onde criticava o estilo da 
Vulgata, a tradução latina padronizada da Bíblia. Filólogo proficiente, 
Valla provou, em 1441, que a Doação de Constantino , sobre a qual os 
Papas tinham fundado, durante séculos, as suas pretensões como 
governantes temporais, era uma falsificação anacrónica. Apesar disto, 
o Papa Nicolau teve o desportivismo de o nomear, em 1448, secretário 
papal. Valla interessava-se por filosofia, mas considerava essa discipli-
na menos importante do que a retórica. Escreveu várias obras provo-
catórias, nas quais satirizava Tomás de Aquino e colocava Epicuro 
acima de Aristóteles.  
 A sua mais interessante obra filosófica é um pequeno diálogo sobre 
o livre-arbítrio , no qual critica a obra Da Consolação da Filosofia, de 
Boécio. O diálogo parte de um problema conhecido: «Se Deus previu 
que Judas seria um traidor, é impossível que ele não venha a ser um 
traidor, ou seja, é necessário que Judas atraiçoe, a não ser que parta-
mos do princípio — que deve estar longe de nós — que Deus não é 
providente». Em grande parte da sua extensão, o diálogo segue um 
conjunto de passos e contrapassos, comuns nas discussões escolásti-
cas; é como ler Escoto adaptado à forma de um manual do ensino 
secundário, com os cantos difíceis limados e o estilo felizmente simpli-
ficado. Mas, já perto do fim, Valla dá dois passos surpreendentes. 
 Em primeiro lugar, surgem neste contexto dois deuses pagãos. 
Apolo  prevê que o rei romano Tarquínio sofrerá o exílio e a morte, em 
punição  pela sua arrogância e pelos seus crimes. Em resposta às quei-
xas de Tarquínio, Apolo afirma que gostaria que a sua profecia fosse 
mais simpática, mas que ele se limita a conhecer os destinos, não 
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decide acerca deles; as recriminações, se as houver, devem ser remeti-
das para Júpiter. 
 

Assim como criou o lobo feroz, a lebre tímida, o leão corajoso, o burro 
estúpido, o cão selvagem, a ovelha mansa, Júpiter moldou também 
alguns homens de coração duro, outros de coração brando, gerou um 
dedicado ao mal, outro à virtude, e, mais, deu a um a capacidade de se 
reformar e a outro fê-lo incorrigível. A ti, com efeito, atribuiu -te uma 
alma ruim, sem capacidade para se reformar. E assim, tu, por causa do 
teu carácter inato, hás-de fazer o mal, e Júpiter, por causa das tuas 
acções e das suas perversas consequências, há-de punir -te severamen-
te.  

 
 A princípio, a introdução de Apolo e de Júpiter parece um ocioso 
floreado humanista; mas o dispositivo permite a Valla separar, sem 
blasfémias, os dois atributos da sabedoria omnisciente e da vontade 
irresistível, que na teologia cristã se encontram inseparavelmente no 
mesmo Deus. Se a liberdade não existir, não será devido à presciência, 
mas à vontade div ina. 
 Surge então a segunda surpresa. Em vez de propor uma reconcilia-
ção filosófica entre a providência divina e a vontade humana, Valla cita 
uma passagem da Epístola aos Romanos acerca da predestinação  de 
Jacob e da reprovação de Esaú, encontrando refúgio nas palavras de 
Paulo: «Oh a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento 
de Deus! quão insondáveis são os seus juízos e imperscrutáveis os seus 
caminhos.» Este passo seria inteiramente de esperar de um Agostinho 
ou de um Calvino ; mas não é, de modo algum, aquilo que o leitor espe-
ra ouvir de um humanista, com a reputação de campeão da indepen-
dência e da liberdade da vontade humana. O diálogo termina com uma 
denúncia dos filósofos, e acima de tudo de Aristóteles. Não  é de espan-
tar que, em conversa, Lutero descrevesse Valla como «o melhor italia-
no que já vi ou descobri». 
 O diálogo de Valla data da década de 1440. Alguns anos depois, o 
tema acerca do qual escreveu era objecto de um feroz debate na Uni-
versidade de Lovaina, uma das novas universidades que surgiram no 
Norte da Europa, fundada em 1425. Em 1465, um membro da Facul-
dade das Letras, Pedro de Rivo, foi solicitado pelos seus alunos a 
discutir a questão de saber se S. Pedro teria poder para não negar 
Cristo depois de Cristo ter dito: «Negar-me-ás três vezes». A questão, 
disse ele, tinha de ter uma resposta afirmativa; mas não era possível 
fazê-lo se aceitássemos que as palavras de Cristo eram verdadeiras no 
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momento em que ele as pronunciou. Tínhamos, pois, de manter que 
não eram verdadeiras nem falsas, mas tinham um terceiro valor de 
verdade. Em apoio desta possibilidade, Pedro de Rivo apelava à auto-
ridade de Aristóteles.  
 No 9.o capítulo do seu De Interpretatione , Aristóteles parece 
defender que se todas as proposições no futuro do indicativo acerca de 
um acontecimento particular — como «Amanhã haverá uma batalha 
naval» — forem verdadeiras ou falsas, tudo acontece necessariamente 
e não vale a pena deliberar nem estar com maçadas. Na interpretação 
mais comum, o argumento de Aristóteles pretende ser uma reductio 
ad absurdum: se as proposições no futuro do indicativo sobre aconte-
cimentos singulares forem já verdadeiras, segue-se o fatalismo; mas o 
fatalismo é absurdo; portanto, uma vez que muitos acontecimentos 
futuros ainda não estão determinados, as afirmações acerca destes 
acontecimentos ainda não são verdadeiras nem falsas, embora venham 
a sê-lo. 
 A introdução, por Pedro de Rivo, de um terceiro valor de verdade 
foi atacada pelo seu colega teólogo Henrique van Zomeren. As Escritu-
ras, dizia Henrique, estão cheias de proposições no futuro do indicati-
vo acerca de acontecimentos singulares, nomeadamente profecias. Era 
insuficiente dizer, como fazia Pedro, que estas eram proposições que 
era de esperar que viessem a ser verdadeiras. A não ser que já fossem 
verdadeiras, os profetas seriam mentirosos. Respondeu Pedro que 
negar a possibilidade de um terceiro valor de verdade era cair no 
determinismo que o Concílio de Constança condenara como uma das 
heresias de Wyclif. Os membros das faculdades de Letras e de Teologia 
atiraram-se rapidamente uns aos outros. 
 Em Lovaina, as principais autoridades da Universidade aprovaram 
aparentemente Pedro de Rivo. Van Zomeren decidiu apelar à Santa Sé. 
Tinha um amigo em Roma, Bessarião , um dos bispos gregos que 
tinham participado no Concílio de Florença, e que ficara em Roma, 
tendo sido nomeado cardeal. Antes de concordar em apoiar Zomeren, 
Bessarião pediu conselho a um amigo franciscano, Francesco della 
Rovere, que lhe fez uma avaliação escolástica das questões lógicas. 
Della Rovere concluiu que não era possível aceitar um terceiro valor de 
verdade, e fê-lo com base no facto de ter havido heréticos que tinham 
sido condenados por terem negado os artigos do Credo expressos no 
futuro. Eles só podiam ter sido justamente condenados por afirmarem 
uma falsidade; mas, se uma proposição sobre o futuro não era verda-
deira, mas neutra, então a sua contraditória não será falsa, mas neu-
tra. 
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 Só no século XX  a noção de uma lógica de três valores foi explorada 
pelos lógicos, tendo as leis lógicas como as enunciadas por Della Rov e-
re começado a ser tomadas a sério. Há, porém, duas coisas interessan-
tes no contexto do século XV. A primeira é o facto de ter sido na esc o-
lástica Lovaina, e não na humanista Itália, que se insistiu no livre-
arbítrio , e não no poder divino. A aceitação da lógica dos três valores é 
uma afirmação extrema da liberdade humana e da escolha sem limites; 
os enunciados no futuro do indicativo acerca das acções humanas não 
só não são necessariamente verdadeiros, como não são verdadeiros de 
todo em todo. A segunda é que o caso de Pedro de Rivo ilustra perfei-
tamente quão arbitrária é, em filosofia, a divisão entre a Idade Média e 
o Renascimento. Porque o Francesco della Rovere que contribuiu para 
esta controvérsia tipicamente escolástica não é senão o Papa Sisto IV 
que, acompanhado por uma ala de nipoti papais, nos contempla do 
fresco de Melozzo da Forli que retrata a nomeação do humanista Pla-
tina como bibliotecário da Biblioteca do Vaticano. 
 De facto, a eleição, em 1471, do Papa Sisto foi um desastre para 
Pedro de Rivo. Três anos depois, a bula Ad Christi Vicarii condenou 
cinco das suas proposições, considerando-as escandalosas e afastadas 
do caminho da fé católica. As duas últimas rezam o seguinte: «Para 
uma proposição acerca do futuro ser verdadeira, não basta que aquilo 
que afirma seja um facto; tem de sê-lo inevitavelmente. Temos de 
afirmar uma de duas coisas: ou não há verdade presente e efectiva nos 
artigos de fé acerca do futuro, ou aquilo que afirmam é algo que nem o 
poder divino pode evitar.» As outras três proposições condenadas 
eram proposições em que Pedro tentava encontrar nas Escrituras 
provas para o seu sistema de lógica com três valores. 

O PLATONISMO DO RENASCIMENTO 

 O Cardeal Bessarião, que introduzira nesta disputa o futuro Papa, 
não era um inimigo de Aristóteles; fez mesmo uma nova tradução 
latina da Metafísica. Mas viu-se ele próprio envolvido noutra contro-
vérsia acerca da relação de Aristóteles com as doutrinas cristãs. Os 
estudiosos gregos da corte papal estavam agora a disponibilizar as 
obras de Platão em latim, mas alguns faziam-no com um certo grau de 
relutância. Um deles, Jorge de Trebizonda, publicou um colérico tra-
tado, em que declarava que Platão  era, em todos os aspectos, inferior a 
Aristóteles (por ele apresentado numa versão muito cristianizada). 
Bessarião escreveu uma réplica, publicada em grego e em latim, Con-
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tra o Caluniador de Platão , argumentando que, embora nem Platão 
nem Aristóteles estivessem inteiramente de acordo com a doutrina 
cristã, os pontos de conflito entre os dois eram muito poucos, havendo 
pelo menos tantos pontos de acordo entre Platão e o cristianismo 
como entre o cristianismo e Aristóteles. O seu opúsculo foi a primeira 
descrição solidamente fundamentada da filosofia de Platão publicada 
no Ocidente desde os tempos clássicos. 
 Não foi, contudo, em Roma, mas em Florença — onde o grego era 
ensinado desde 1396 — que o platonismo floresceu com maior vigor. 
Na época do Concílio de Florença, a família Medici, uma família de 
banqueiros, conquistara preeminência na cidade. O chefe da família, 
Cosimo de Medici, aparece com os seus netos Lorenzo e Giuliano ao 
lado do imperador e patriarca grego no fresco dos Magos, de Benozzo 
Gozzoli, uma resplandecente representação das dramati personae do 
Concílio, que se encontra na capela do palácio dos Medici. Foi ele 
quem ordenou ao filósofo da sua corte, Marsilio Ficino , que traduzisse 
as obras completas de Platão. Esta tarefa foi completada em 1469, o 
ano em que Lorenzo, o Magnífico, lhe sucedeu como chefe do clã 
Medici. Ficino reuniu à sua volta um grupo de jovens abastados, estu-
diosos de Platão , a que chamou a sua «Academia»; venerava Platão, 
não só acima de Aristóteles, mas também, queixavam-se alguns dos 
seus críticos, acima de Moisés e de Cristo. É certo que Ficino  conside-
rava necessário um renascimento platónico para que a cristandade se 
tornasse apreciada pela intelligentsia do seu tempo. Na sua obra Teo-
logia Platónica (1474), propôs a sua própria teoria neoplatónica da 
alma, sua origem e destino. 
 O mais interessante membro do grupo de platónicos florentinos reu-
nidos à volta de Ficino  era Giovanni Pico della Mirandola. Aprendeu 
grego e hebraico e deixou-se impressionar, ainda jovem, pelos elementos 
mágicos que se encontram na cabala mística e nos textos gregos de Her-
mes Trimegisto (um corpus  de antigos escritos alquímicos e astrológicos, 
que tinham sido recentemente traduzidos por Ficino ). Era seu desejo 
combinar os pensamentos grego, hebraico, muçulmano, oriental e cristão 
numa síntese platónica e, aos 24 anos, ofereceu-se para ir a Roma apre-
sentar e defender o seu sistema, desenvolvido em 900 teses. No entanto, 
a discussão foi proibida, e muitas das suas teses foram condenadas, 
incluindo uma que afirmava que «não há ramo da ciência que nos dê 
maior certeza da divindade de Cristo do que a magia e a cabala». 
 Pico não era um admirador indiscriminado das pseudociências dos 
antigos. Escreveu uma obra em doze volumes contra as pretensões dos 
astrólogos: os corpos celestes podem afectar o corpo dos homens, mas 



248 

não a sua mente, e ninguém pode saber o suficiente acerca da influência 
particular das estrelas para fazer um horóscopo. Por outro lado, susten-
tava que a alquimia e os rituais simbólicos podiam conferir um poder 
mágico legítimo, que se devia distinguir claramente da magia negra, que 
operava por meio da invocação do poder dos demónios. O impulso con-
sistente da obra de Pico era o desejo de exaltar os poderes da natureza 
humana: a astrologia devia ser contrariada porque o seu determinismo 
limitava a liberdade humana, a magia branca devia ser encorajada por-
que alargava os poderes humanos e fazia do homem o «príncipe e se-
nhor» da criação. 
 Lorenzo, o Magnífico, morreu em 1492; os seus últimos anos 
tinham sido entristecidos pelo assassinato do seu irmão Giuliano, 
morto por florentinos descontentes, encorajados pelo Papa Sisto IV e 
pelos seus sobrinhos. Dois anos depois da sua morte, os Medici foram 
expulsos e o frade reformador Savonarola  transformou Florença, por 
um breve período, numa república puritana. Pico tornou-se partidário 
de Savonarola e teve um piedoso fim em 1494. Um dos seus últimos 
escritos foi De Ente et Uno , que apresentava uma reconciliação entre 
as metafísicas platónica e aristotélica. 

MAQUIAVEL  

 Savonarola perdeu as boas graças e foi queimado como herético em 
1498, mas a república florentina sobreviveu-lhe. Um dos seus funcio-
nários e diplomatas era Niccolò Maquiavel, que trabalhou na Chan-
celaria de Florença de 1498 a 1512, altura em que os Medici retomaram 
o poder na cidade. No decurso da sua carreira, tornou-se amigo e 
admirador de Cesare Bórgia, filho ilegítimo do Papa Alexandre VI, um 
espanhol que ascendera ao pontificado em 1492. Com a complacência 
do seu pai, um amante do prazer, Cesare conseguiu, por meio de 
subornos e assassínios, apropriar-se de grande parte da Itália Central 
para a família Bórgia. Maquiavel considerava que fora apenas o facto 
de o próprio Cesare se encontrar às portas da morte quando Alexandre 
morreu que o impedira de alcançar os seus obje ctivos. 
 Aquando do regresso dos Medici, suspeitou-se que Maquiavel tinha 
participado numa conspiração; foi torturado e colocado sob prisão 
domiciliária. Nesse período, escreveu O Príncipe, a mais conhecida 
obra de filosofia política do renascimento.  
 Esta curta obra é muito diferente dos tratados escolásticos sobre 
política. Não tenta derivar, a partir de primeiros princípios, a natureza 
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do Estado ideal e as qualidades de um bom governante. Em vez disso, 
oferece a um possível governante, cujos fins devem ser escolhidos por 
si próprio, receitas de êxito para alcançar esses fins. Analisando a 
história recente das cidades-estado italianas, bem como exemplos da 
história grega e romana, Maquiavel descreve a forma como as provín-
cias são conquistadas e como se podem manter sob controlo. Cesare 
Bórgia é apresentado como um modelo de habilidade política. 
«Revendo assim todas as acções do Duque, nada encontro que censu-
rar; pelo contrário, sinto-me obrigado a apresentá-lo, como o fiz, como 
um exemplo a ser imitado». 
 O Príncipe impressiona pelo frio cinismo dos seus conselhos aos 
príncipes; algumas pessoas sentem-se chocadas pela sua imoralidade, 
outras satisfeitas com a sua ausência de impostura. O tema constante é 
o de que um príncipe deve tentar parecer, mais do que ser, virtuoso. 
Ao procurar tornar-se príncipe, deve parecer liberal; mas, quando se 
encontra no cargo, deve evitar a liberalidade. Um príncipe deve dese-
jar ser considerado misericordioso e não cruel; mas a verdade é que é 
muito mais seguro ser temido do que amado. No entanto, apesar de 
impor o temor aos seus súbditos, um príncipe deve tentar evitar o seu 
ódio. 
 

Porque um homem pode perfeitamente ser temido, mas não odiado, e 
será isso que acontecerá se ele não se intrometer com a propriedade ou 
com as mulheres dos seus cidadãos e dos seus súbditos. E, se for cons-
trangido a matar algum, só deve fazê-lo quando houver causa manifesta 
ou justificação razoável. Mas, acima de tudo, deve abster -se da pro-
priedade dos outros. Porque os homens esquecem mais depressa a 
morte do seu pai do que a perda do seu património.  

 
 Maquiavel põe a questão de saber se o príncipe deve ser fiel. E 
responde que o príncipe não pode nem deve manter a sua palavra 
quando lhe for prejudicial fazê-lo e quando as causas que o conduzi-
ram a penhorá-la se tiverem alterado. A nenhum príncipe, afirma, 
faltaram alguma vez razões plausíveis para disfarçar o não cumpri-
mento da sua palavra. Mas como acreditarão os povos nos príncipes 
que faltam constantemente à sua palavra? A questão está apenas em 
saber enganar; e o Papa Alexandre IV é especialmente elogiado a este 
respeito: «Nenhum homem teve alguma vez forma mais eficaz de fazer 
declarações majestosas, nem fez promessas protestando mais solene-
mente, nem as manteve menos. E, no entanto, porque compreendia 
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este lado da natureza humana, as suas fraudes foram sempre bem 
sucedidas.» 
 Resumindo, pois, um príncipe deve falar e expor-se de maneira 
que, vendo-o e ouvindo-o, se pense que ele é a encarnação da miseri-
córdia, da boa-fé, da integridade, do espírito humanitário e da religião. 
Mas, a fim de preservar o seu principado, terá de violar frequentemen-
te todas as regras e agir no sentido oposto ao da boa-fé, da caridade, 
do espírito humanitário e da religião. 
 O monarca recente que Maquiavel aponta como «principal rei da 
cristandade» é Fernando de Aragão. As proezas deste rei tinham sido 
realmente espantosas. Com a sua mulher, Isabel de Castela, unira os 
reinados de Espanha, estabelecendo a paz depois de anos de guerra 
civil. Pusera fim ao reinado mourisco de Granada e encorajara Colom-
bo na sua aquisição de colónias espanholas na América. Expulsara de 
Espanha os judeus e os mouros. Obtivera do Papa Sisto IV o estabele-
cimento de uma Inquisição Espanhola independente e de Alexandre IV 
uma bula que dividia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, obten-
do com ela a parte de leão. A qualidade que Maquiavel mais elogia é a 
«piedosa crueldade» de Fernando. 
 Maquiavel dedica um capítulo de O Príncipe aos principados ecle-
siásticos. «Só os príncipes», afirma, «possuem territórios que não 
defendem e súbditos que não governam; contudo, os seus territórios 
não lhes são roubados por não serem defendidos, nem os seus súbditos 
se preocupam por não serem governados, nem são levados a pensar 
em prescindir da sua lealdade, nem está no seu poder fazê-lo. Assim 
sendo, só estes principados são seguros e felizes». 
 Este estado de coisas, que Maquiavel atribui às «veneráveis deter-
minações da religião», não era certamente o que se verificava no pon-
tificado de Júlio II, o bélico Papa que sucedeu a Alexandre VI e pôs fim 
às esperanças de Cesare Bórgia. Nas palavras do próprio Maquiavel, 
Júlio «lançou-se à conquista de Bolonha, ao derrube dos venezianos e 
à expulsão dos franceses de Itália; e foi bem sucedido em todas estas 
iniciativas». 
 Júlio II, um sobrinho de Sisto IV por parte dos della Rovere, era 
muito mais um príncipe do que um pastor. Mas não cumpriu inteira-
mente a máxima de Maquiavel, segundo a qual um príncipe não deve 
ter outras preocupações ou pensamentos além da guerra. Foi um 
grande patrono de artistas, e as salas que Rafael decorou no Vaticano, 
por encomenda sua, contêm algumas das mais notáveis representações 
de filósofos e de temas filosóficos da história da arte. Encomendou a 
Miguel Ângelo a decoração do tecto da Capela Sistina, a capela do seu 
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tio, e a Bramante a construção da nova igreja de S. Pedro, pegando ele 
próprio no martelo para iniciar a destruição da antiga basílica. Conv o-
cou mesmo, em 1512, um Concílio Geral para Latrão, com vista a corri-
gir uma Igreja que muito precisava, na opinião de todos, de reformas. 
 Pouco depois da convocação do concílio, Júlio morreu, tendo-lhe 
sucedido o primeiro Papa Medici, o filho de Lorenzo, o Magnífico, que 
tomou o nome de Leão X. Hedonista genial, Leão mostrou pouco entu-
siasmo pela reforma; a principal proeza do Concílio foi definir a imor-
talidade da alma individual, por oposição a um grupo de aristotélicos 
de Pádua, que tinham negado essa doutrina, numa reacção contra o 
restabelecimento do platonismo. 
 O mais importante destes paduanos foi Pietro Pomponazzi, cujo 
livro Acerca da Imortalidade da Alma fora publicado pouco depois da 
abertura do Concílio. Estabelecia Pomponazzi que se se levasse a sério 
a identificação feita por Aristóteles entre a alma e a forma do corpo, 
seria impossível acreditar que ela pudesse sobreviver à morte. Todo o 
conhecimento humano provém dos sentidos, e todo o pensamento 
humano exige imagens corpóreas. A autoconsciência não é um privilé-
gio humano; é partilhada pelos animais selvagens, que se amam a si 
próprios e à sua espécie. A autoconsciência humana não está menos 
dependente do que a animal da união do corpo e da alma. A imortali-
dade da alma não pode ser demonstrada apelando à necessidade de 
outra vida para garantir sanções para a boa ou a má conduta; na vida 
presente, a virtude é a sua própria recompensa, e o vício o seu próprio 
castigo; e se estas motivações intrínsecas não forem suficientes, serão 
apoiadas pela sanção da lei criminal. 

A UTOPIA DE MORE 

 A obra de Pomponazzi, rapidamente condenada, não teve grande 
influência; mas, nesse mesmo ano, foi publicada uma obra bastante 
mais popular: Utopia, escrita por Thomas More, um advogado de 
Londres com cerca de 30 anos, recentemente nomeado funcionário 
real de Henrique VIII. More era um humanista apaixonado, ansioso 
por promover em Inglaterra o estudo da literatura grega e latina, e 
amigo íntimo de Desidério Erasmo, o grande estudioso holandês, que 
por essa altura trabalhava numa edição erudita do Novo Testamento 
em grego. Utopia, que foi escrito em latim, era uma vigorosa descrição 
de uma comunidade ficcional, dirigida a uma audiência ávida de novas 
descobertas ultramarinas. 



252 

 Utopia (a «Terra sem Lugar») é uma ilha com 54 cidades, cada uma 
delas com 6000 casas, cada casa com os seus próprios terrenos agríc o-
las, cultiv ados pelos cidadãos, que são enviados por turnos para o 
campo, por períodos de dois anos. Dentro da cidade, os cidadãos tro-
cam de casa, por sorteio, de 10 em 10 anos; não existe propriedade 
privada, e nada está fechado à chave. Além da agricultura, cada cida-
dão aprende um ofício, e todas as pessoas têm de trabalhar; mas o dia 
de trabalho dura apenas seis horas. Não existem indolentes, como na 
Europa, havendo por isso muitos braços, que tornam o trabalho ligei-
ro, permitindo muito tempo de lazer para as actividades culturais. Só 
um número muito reduzido de pessoas está isento do trabalho manual; 
estas pessoas são os eruditos, os sacerdotes, ou os membros das filei-
ras dos magistrados eleitos que governam a comunidade. 
 Em Utopia, tal como na República de Platão , a unidade básica da 
sociedade é a casa de família. Aquando do casamento, as mulheres 
mudam-se para a casa do marido, mas os homens ficam na casa onde 
nasceram, submetidos ao familiar mais velho enquanto este tiver 
capacidade para governá-la. Nenhuma casa de família pode conter 
menos de 10 nem mais de 16 adultos; os membros em excesso são 
transferidos para outras casas cuja quota tiver diminuído. Quando o 
número de casas de família de uma cidade ultrapassar o limite estabe-
lecido e nenhuma outra cidade tiver espaço para mais famílias, são 
fundadas colónias em territórios ultramarinos não ocupados e, se os 
nativos resistirem à instalação, os Utopianos estabelecê-las-ão pela 
força das armas. 
 As viagens internas na Utopia são reguladas por passaporte; mas, 
uma vez autorizadas, os viajantes são recebidos noutras cidades como 
se estivessem em casa. Mas ninguém, onde quer que esteja, deve ser 
alimentado sem fazer a sua parcela diária de trabalho. Os Utopianos 
não utilizam dinheiro e só utilizam o ouro e a prata para fabricar 
bacios e grilhetas para os presos; os diamantes e as pérolas são dados 
às crianças, para que brinquem com eles, juntamente com os seus 
chocalhos e as suas bonecas. Os Utopianos não compreendem que as 
outras nações valorizem as honras palacianas, gostem de jogar aos 
dados ou se deleitem a caçar animais. 
 Os Utopianos não são ascetas e consideram a mortificação corporal 
em função de si mesma uma coisa perversa; mas honram aqueles que 
têm vidas altruístas, entregando-se a tarefas que outros consideram 
desprezíveis, como a construção de estradas ou o cuidado dos doentes. 
Algumas destas pessoas praticam o celibato e são vegetarianas; outras 
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comem carne e têm uma vida familiar normal. Os Utopianos conside-
ram os primeiros os mais piedosos e os segundos os mais sábios. 
 Os homens casam-se aos 22 anos, e as mulheres aos 18; o sexo 
antes do casamento é proibido, mas o noivo e a noiva devem inspec-
cionar-se meticulosamente, nus, antes do casamento. Os Utopianos 
são monógamos, e, em princípio, o casamento é para toda a vida; no 
entanto, o adultério  pode destruir um casamento, e, nesse caso, o 
cônjuge inocente, mas não o adúltero, pode voltar a casar. O adultério 
é severamente punido, e o adultério repetido pode originar a pena de 
morte. Consideram os Utopianos que se a promiscuidade fosse permi-
tida, poucos estariam dispostos a aceitar o fardo do matrimónio 
monógamo. 
 Os Utopianos não consideram que a guerra seja gloriosa, mas tam-
bém não são pacifistas. Os homens e as mulheres recebem treino mili-
tar, e a nação pode partir para a guerra a fim de repelir invasores ou de 
libertar povos oprimidos pela tirania. Em vez de se envolverem em 
batalhas em pontos longínquos, preferem ganhar uma guerra man-
dando assassinar os governantes inimigos; e, se as batalhas ultramari-
nas não puderem ser evitadas, utilizam mercenários estrangeiros. Nas 
guerras de defesa, os maridos e as mulheres encontram-se na linha da 
frente da batalha e povoam as muralhas lado a lado. «É um grande 
descrédito e uma grande desonestidade o marido chegar a casa sem a 
mulher, ou a mulher sem o marido».  
 A maior parte dos Utopianos venera um único ser supremo e invisí-
vel, «o pai de todos»; há sacerdotes casados de ambos os sexos, 
homens e mulheres de extraordinária santidade «e portanto em núme-
ro muito reduzido». Os Utopianos não impõem as suas crenças religio-
sas aos outros; a tolerância é a regra estabelecida, e qualquer assédio 
proselitista, como a pregação do Inferno cristão, é punido com o des-
terro. No entanto, todos os Utopianos acreditam na imortalidade e 
numa vida feliz depois da morte; consideram que os mortos regressam 
a este mundo, visitando os seus amigos como protectores invisíveis. O 
suicídio  por iniciativa privada não é permitido, mas aqueles que se 
encontram incurável e dolorosamente doentes podem ser aconselha-
dos pelos sacerdotes e pelos magistrados a pôr fim às suas vidas. A 
maneira como cada um enfrenta a sua própria morte é da maior 
importância: aqueles que morrem relutantemente são enterrados com 
pesar, enquanto aqueles que morrem com alegria são cremados com 
cânticos de júbilo. 
 Tal como a República de Platão , também a Utopia contém aspectos 
atraentes e aspectos repulsivos, alternando disposições que parecem 
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praticáveis com outras que parecem fantasiosas. More utiliza a descri-
ção de uma sociedade imaginária como veículo para promover a sua 
filosofia política e para criticar as instituições sociais suas contempo-
râneas. Ainda como Platão, More deixa frequentemente a cargo dos 
seus leitores a questão de saber até que ponto as disposições que des-
creve são propostas políticas sérias e até que ponto representam ape-
nas um reflexo trocista das distorções das sociedades reais.  

A REFORMA 

 A sociedade em que More crescera estava prestes a alterar-se dra-
maticamente e, na sua opinião, em grande parte para pior. Em 1517, 
um professor de teologia de Wittenberg lançou às pretensões do Papa 
um desafio que viria a conduzir metade da Europa a rejeitar a autori-
dade papal. Martinho Lutero, um monge agostiniano do mosteiro de 
Erfurt, fizera um estudo sobre a Epístola de S. Paulo  aos Romanos, que 
o conduzira a questionar os fundamentos do espírito do Catolicismo 
do Renascimento. A ocasião para o seu protesto público foi a procla-
mação de uma indulgência em troca de contributos para a construção, 
em Roma, de uma nova igreja de S. Pedro, de grandes dimensões. A 
concessão de uma indulgência — isto é, da remissão do castigo devido 
ao pecado — era um aspecto normal da prática católica; mas esta 
indulgência particular foi promovida de forma tão irregular e tão 
obviamente destinada a obter dinheiro que se tornou um escândalo, 
mesmo para os frouxos padrões da época. 
 O ataque de Lutero às práticas católicas ultrapassou rapidamente o 
problema das indulgências. Em 1520, questionou o estatuto de quatro 
dos sete sacramentos da Igreja, defendendo que apenas o baptismo, a 
Eucaristia e a penitência tinham sanção evangélica. No seu livro A 
Liberdade do Homem Cristão, afirmava a sua doutrina cardeal de que 
a única coisa necessária à justificação do pecador é a fé, ou a confiança 
nos méritos de Cristo; sem esta fé, nada aproveita; com ela tudo é 
possível. O Papa Leão X condenou as suas doutrinas na bula Exsurge 
Domine , de 1520. Quando a bula chegou às suas mãos, Lutero quei-
mou-a diante de numerosa multidão; foi excomungado em 1521. Com 
o auxílio de More e dos seus amigos, o rei Henrique VIII publicou 
Uma Afirmação dos Sete Sacramentos, que era uma refutação da 
doutrina luterana. Como prova de gratidão, o Papa Leão conferiu-lhe o 
título de «Defensor da Fé». 
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 Lutero viveu na Saxónia, região pertencente ao Sacro Império 
Romano que era nesta altura governada pelo imperador austríaco 
Carlos V, da família dos Habsburgos. Carlos era igualmente rei dos 
domínios espanhóis, que herdara dos seus avós Fernando e Isabel, 
governando ainda grande parte da Europa e parcelas da América. Este 
rei convocou Lutero para uma reunião do conselho imperial, que teve 
lugar em Worms. O reformador recusou-se a retractar-se de qualquer 
das suas doutrinas e foi condenado à expulsão do Império. Mas o 
Duque de Sabóia ofereceu-lhe asilo, disfarçado de prisão domiciliária, 
em Wartburgo. 
 Nos anos seguintes, Lutero escreveu furiosamente. Traduziu a 
Bíblia num claro e vigoroso alemão, criando um modelo para futuras 
traduções noutras línguas. Enviou sem demora uma desdenhosa e 
injuriosa resposta a Henrique VIII; em nome do rei, More escreveu 
uma réplica não menos insolente. A doutrina de Lutero de que, por si 
mesmo, o homem não é livre de escolher entre o bem e o mal fora 
atacada por Erasmo num opúsculo intitulado Acerca do Livre-
Arbítrio , que se assemelhava em alguns aspectos ao diálogo de Valla. 
Erasmo era melhor humanista que Valla, mas não era tão bom filósofo 
e, quando Lutero lhe respondeu, em Acerca da Servidão do Arbítrio, a 
sua argumentação superou a de Erasmo. Não que Lutero fosse, ou 
desejasse ser, um filósofo; pusera mesmo em causa Aristóteles, e em 
particular a sua Ética, «o mais vil inimigo da Graça». 
 O movimento a que Lutero dera início não ficou muito tempo sob o 
seu controlo. Grupos independentes de reformadores, especialmente 
em França e na Suíça, dirigidos por João Calvino  e Ulrich Zwingli, 
partilhavam a sua oposição ao Papa, embora discordassem dele quanto 
à natureza da Eucaristia e da distribuição da Graça. A Revolta dos 
Camponeses, de 1524, mostrou que, à insubordinação contra a hierar-
quia da Igreja, podia seguir-se a insubordinação contra as instituições 
do Estado. Em 1530, foi engendrada em Augsburgo, pelo conciliador 
braço direito de Lutero, Melanchton, uma concordata entre as seitas 
protestantes.  
 Enquanto o Protestantismo crescia, os monarcas católicos digladia-
vam-se, e os Papas estremeciam. Em 1523, depois de um breve pontifi-
cado intermédio, a Leão X sucedeu o seu primo Clemente VII , perten-
cente à família dos Medici. Considerando que os principais banqueiros 
da Europa ocupavam o Papado há duas gerações seguidas, é razoável 
afirmar que a oposição da Igreja à usura estava a tornar-se rapidamen-
te letra morta. O imperador Carlos fez alinhar Henrique VIII  numa 
liga contra Francisco I, de França. O Papa Clemente não conseguia 
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decidir se devia apoiar Carlos ou Francisco; as suas evasivas irritaram 
Carlos e, em 1527, a Cidade Santa foi saqueada pelas tropas luteranas 
do imperador católico. Henrique VIII solicitou a Clemente que anulas-
se o seu já longo casamento com a rainha Catarina de Aragão, tia de 
Carlos; a relutância de Clemente em aceder às suas solicitações levou 
Henrique a cortar relações com a Santa Sé, em 1533.  
 Thomas More, indisponível para apoiar o divórcio do rei Henrique, 
perdeu os favores reais e, em 1535, foi decapitado, tornando-se um 
mártir da supremacia papal. Passou a maior parte dos últimos anos da 
sua vida em controvérsia com os Luteranos, especialmente com Wil-
liam Tyndale, que adoptara muitas das doutrinas de Lutero e, seguin-
do o exemplo deste, produzira em 1526 um soberbo Novo Testamento 
em vernáculo, que se tornou um padrão para todas as futuras versões 
em inglês. 
 A controvérsia entre More e os luteranos ilustra vividamente o lado 
negativo da educação humanista. Há séculos que os temas das suas 
disputas eram objecto de controvérsia entre os escolásticos; os debates 
escolásticos, ainda que por vezes áridos, eram geralmente sóbrios e 
corteses. Na educação humanista, o estudo dos padrões formais da 
argumentação foi substituído pela procura sistemática do efeito retóri-
co. A admiração por Cícero como modelo de estilo levava a que os 
polemistas humanistas tratassem os seus opositores como o faria um 
advogado que, em tribunal, procura intimidar uma testemunha hostil. 
Nos seus escritos contra Lutero, Thomas More encontra-se a grande 
distância de Tomás de Aquino, sempre preocupado em interpretar da 
melhor maneira possível a posição daqueles de quem discorda. Lutero 
partilhava o desdém de More pela escolástica recente, assim como o 
seu entusiasmo pelos abusos elaborados e retóricos perpetrados contra 
o modelo clássico. As belicosas convenç ões do debate humanista foram 
um dos factores que conduziram ao endurecimento de posições de 
ambos os lados da barricada da Reforma. 
 No pontificado de Paulo III (1534-49), teve início uma contra-
reforma católica. Sobrevivente dos tumultuosos dias dos Bórgias, este 
Papa promoveu a cardeais um grupo de austeros ascetas, que acaba-
riam por transformar a corte papal. Em 1540, aprovou a nova ordem 
religiosa dos Jesuítas, fundada pelo ex -soldado Inácio de Loyola com 
base num princípio de obediência e lealdade inquestionáveis ao Papa-
do. Em 1540, o Papa Paulo convocou o Concílio de Trento, cujas ses-
sões se mantiveram ininterruptamente até 1563. O Concílio reformou a 
disciplina da Igreja e criou seminários para a formação dos sacerdotes. 
Condenou a doutrina luterana da justificação exclusivamente pela fé, e 
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proclamou que o livre-arbítrio humano não se extinguira em conse-
quência da queda de Adão. Reafirmou a doutrina da transubstanciação 
e os sete sacramentos tradicionais, e enfatizou a autoridade da tradi-
ção eclesiástica, a par das Escrituras. 
 Na altura em que o Concílio terminou os seus trabalhos, Calvino 
estava a morrer e Lutero já tinha morrido. O mesmo acontecera a 
Carlos V que, depois de uma guerra inconclusiva contra os príncipes 
protestantes, aceitara a divisão da Alemanha entre luteranos e católi-
cos, assinando a paz de Augsburgo (1555). A Inglaterra foi cambalean-
do do catolicismo cismático, sob influência de Henrique VIII , para o 
calvinismo, sob a direcção do seu filho, Eduardo VI; deste, para um 
catolicismo de contra-reforma, pela mão de sua filha mais velha, 
Maria, e do seu marido, Filipe II de Espanha; e acabou num compro-
misso anglicano, sob a égide de sua filha mais nova, Isabel I. 
 O trabalho da Contra-Reforma atingiu o seu apogeu no Papado de 
Pio V, o mais devoto e um dos mais intransigentes Papas do século XVI. 
Foi no seu papado que a expansão turca no Mediterrâneo foi suspensa, 
na batalha naval de Lepanto. Pio V reforçou a censura papal e introdu-
ziu um Índex de livros que os católicos estavam proibidos de ler ou 
possuir. Construiu um grande palácio para o Santo Ofício, ou Inquisi-
ção, a polícia oficial do pensamento da Igreja. Excomungou a rainha 
Isabel e libertou os seus súbditos da obediência real; a única tentativa 
séria de pôr em prática esta sentença malogrou-se quando, em 1588, a 
Armada Espanhola de Filipe II foi derrotada e naufragou.  
 O século XVI foi estéril para a filosofia. Enquanto na Idade Média 
muitos dos espíritos mais capazes se tinham dedicado à metafísica, o 
Renascimento voltou a atenção dos homens para a literatura, e a 
Reforma e a Contra-Reforma voltaram-na para a controvérsia sectária. 
A divisão da cristandade foi, de um ponto de vista religioso, uma tra-
gédia desnecessária. As questões teológicas que separavam Lutero e 
Calvino dos seus opositores católicos tinham sido discutidas muitas 
vezes ao longo da Idade Média, sem que isso tivesse conduzido a um 
estado de guerra sectário. A não ser que possuam uma formação pro-
fissional em teologia, poucos católicos e protestantes do século XX 
terão consciência da natureza real das diferenças entre as teorias con-
trastantes sobre a Eucaristia, a Graça e a predestinação  que no século 
XVI conduziram a anátemas e ao derramamento de sangue. Muitos 
católicos, por exemplo, ficam surpreendidos quando descobrem que 
têm de acreditar que ninguém pode chegar ao Céu se não estiver pre-
destinado; e poucos protestantes são capazes de explicar a diferença 
exacta entre a transubstanciação católica e a presença real luterana. Os 
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teólogos profissionais do nosso século mostraram que se, aquando da 
Reforma, as questões doutrinais tivessem sido geridas com a boa von-
tade e a paciente subtileza que caracterizou os melhores escolásticos, 
não teria sido difícil descobrir fórmulas de reconciliação entre posi-
ções que, em vez disso, endureceram, conduzindo à intransigência.  
 As questões de autoridade são, evidentemente, mais fáceis de com-
preender e mais difíceis de arbitrar do que as questões de doutrina. 
Mas a unidade dos cristãos poderia ter-se mantido sob um Papado 
constitucional sujeito a concílios gerais, como Ockham sugerira e 
como fora prática no século XV, e como até mesmo Thomas More pen-
sou, a maior parte da sua vida, ser o desígnio divino da Igreja.  
 Mas, evidentemente, não foi a teologia, e muito menos a filosofia, a 
força predominante da quebra da unidade religiosa da Europa; foram 
antes a ambição e a avareza de reis e Papas, e o desenvolvimento de 
sentimentos nacionalistas, irritados com o controlo internacional. Mas 
o impacto da Reforma e da Contra-Reforma sobre a filosofia foi consi-
derável por várias razões. 
 O primeiro e mais imediato efeito foi uma quebra na liberdade de 
pensamento. Certamente que as heresias tinham sido perseguidas na 
Idade Média e que muitos pobres tinham sofrido penosamente por 
seguirem pregadores pouco ortodoxos, considerados uma ameaça à 
sociedade estabelecida. No entanto, as autoridades eram relativamente 
clementes na sua relação com as inovações ousadas dos professores 
universitários. Wyclif manteve o seu lugar em Oxford anos depois de 
ter proposto doutrinas que, no século XVI, o teriam levado às prisões 
da Inquisição . O currículo das universidades medievais, embora ligado 
a textos estabelecidos, dava aos comentadores uma muito maior liber-
dade de especulação do que as rígidas prescrições impostas aos cursos 
nos seminários posteriores ao Concílio de Trento. A invenção da 
imprensa permitiu que as ideias se disseminassem muito mais ampla-
mente do que até então; mas o Índex de livros proibidos colocou limi-
tes muito mais rigorosos às ideias que se podiam disseminar. 
 O controlo do pensamento era particularmente notório nos países 
católicos; mas era bastante perceptível em muitas jurisdições protes-
tantes, e até mesmo na relativamente liberal Holanda. O facto de ter 
deixado de haver um padrão unificado de ortodoxia compensava par-
cialmente o aumento das imposições locais: quando conseguiam obter 
as obras uns dos outros, os filósofos dos diferentes lados das divisões 
religiosas tornavam-se conscientes dos limites do consenso religioso. 
Mas os benefícios deste facto só viriam a fazer-se sentir a longo prazo. 
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A FILOSOFIA DO PERÍODO PÓS-REFORMA 

 As disputas da Reforma também afectaram as áreas de interesse 
dos filósofos. Este facto pode ser ilustrado por meio de três exemplos: 
a lógica formal, o cept icismo e o livre-arbítrio . 
 A lógica formal progredira de forma constante na Idade Média, 
construindo-se a partir dos fundamentos lançados por Aristóteles e 
pelos estóicos. Este estudo prosseguiu nas universidades do século XVI, 
mas os estudiosos humanistas impacientaram-se com ele, por conside-
rarem a sua terminologia bárbara e as suas complexidades trapaceiras. 
O parisiense Pedro Ramus (1515-72) que, de acordo com a lenda, 
defendeu, para a obtenção do grau de Mestre, a tese de que tudo o que 
Aristóteles ensinara era falso, publicou um novo modelo de manual de 
lógica em francês, que afirmou representar o movimento natural do 
pensamento. Os modernos historiadores da lógica pouco encontram de 
valor neste livro, que parece, na melhor das hipóteses, não mais do que 
um Aristóteles truncado. No entanto, tendo-se convertido ao Protes-
tantismo em 1561, Ramus foi morto no terrível massacre de heréticos 
que teve lugar em Paris no Dia de S. Bartolomeu, e o seu estatuto de 
mártir conferiu aos seus escritos um prestígio que nunca teriam con-
quistado por mérito próprio. A sua popularidade empobreceu o estudo 
da lógica durante séculos, e só no século XX os lógicos matemáticos 
descobriram, de forma independente, muitos dos desenvolvimentos 
medievais da lógica. 
 Com a filosofia especulativa lançada no descrédito pelo Renasci-
mento e a teologia dogmática transformada pela Reforma num campo 
de batalha de contradições, as mentes contemplativas começaram a 
sentir a atracção do cepticismo. Esta foi grandemente reforçada quan-
do, em meados do século, as obras de Sexto Empírico, um céptico da 
antiguidade, passaram a estar disponíveis. Na sua Apologia de Rai-
mond Sebond, o ensaísta Michel de Montaigne apresentava, numa 
soberba prosa francesa, os argumentos antigos contra a possibilidade 
do conhecimento genuíno: o carácter enganoso dos sentidos, a dificul-
dade de distinguir os sonhos da vida desperta, as ilusões produzidas 
pela embriaguez e pela doença, a multiplicidade dos juízos humanos, 
as contradições entre os sistemas filosóficos.  
 Montaigne não dava grande valor às realizações humanistas e cien-
tíficas do seu tempo, e questionava grande parte das crenças mais 
acarinhadas pelos seus contemporâneos. Contrastava os europeus 
civilizados, para desvantagem destes, com a simplicidade e a nobreza 
dos habitantes do Novo Mundo. Não era céptico relativamente à Cris-
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tandade; pelo contrário, defendia que, de entre todas as filosofias 
antigas, o cepticismo era a mais semelhante à religião cristã que, como 
dizia S. Paulo, fora ocultada aos sábios e revelada aos ignorantes. 
Eram a Graça e a fé, e não a filosofia, que nos mostravam o único 
caminho que conduzia à verdade. 
 A fundação da Sociedade de Jesus deu origem a um novo regimento 
de filósofos católicos, que passaram a combater, ao lado dos domini-
canos e dos franciscanos, na batalha contra a heresia. Em termos de 
pura capacidade intelectual, o jesuíta Francisco Suarez é um forte 
candidato ao lugar de «o mais formidável filósofo do século». Mas não 
possui na história da filosofia um lugar adequado aos seus dotes por-
que a maior parte da sua obra é mais uma reafirmação e um refina-
mento de temas medievais do que uma exploração de novos territó-
rios. Os seus escritos constituem um sinal de que, apesar de todas as 
críticas e de toda a competição, o aristotelismo continuou a florescer 
em muitos pontos ao longo do século XVI. 
 A questão mais propriamente filosófica que dividiu os campos 
católico e protestante foi a do livre-arbítrio , cuja realidade fora pro-
clamada pelo Concílio de Trento em oposição ao determinismo de 
Lutero. A questão foi entusiasticamente retomada por Suarez e pelo 
seu colega jesuíta Luís de Molina, que formularam uma definição do 
livre-arbítrio que viria a tornar-se clássica: «Chama-se “livre” a um 
agente que, na presença de todas as condições necessárias para a 
acção, pode agir ou deixar de agir, ou fazer uma coisa sendo capaz de 
fazer o seu oposto». A liberdade, definida assim em termos de capaci-
dade para acções alternativas, tornou-se conhecida como «liberdade 
de indiferença». 
 O mais original contributo de Molina para a filosofia é a sua expli-
cação da presciência de Deus. Escoto afirmara que Deus sabia o que 
fariam todos os seres humanos graças ao conhecimento que possuía 
dos seus próprios decretos divinos; esta era igualmente a explicação de 
Lutero. Molina considerava que esta teoria era incompatível com a 
crença na liberdade humana; o que de facto acontece é algo bastante 
diferente. Temos de recuar, pelo pensamento, para antes do decreto de 
Deus que produziu a criação, para uma altura em que o mundo ainda 
não estava efectivado e em que eram possíveis muitos mundos diferen-
tes. Deus sabia o que qualquer criatura possível faria livremente em 
quaisquer circunstâncias possíveis; sabendo isto, e sabendo que cria-
turas tencionava criar e em que circunstâncias tencionava colocá-las, 
Deus sabia o que as criaturas efectivas virão realmente a fazer. 
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 Afirmava Molina que Deus tem três tipos de conhecimento. Primei-
ro, o conhecimento natural, que lhe dá a conhecer a sua própria natu-
reza e todas as coisas que lhe são possíveis, quer através da sua pró-
pria acção, quer da acção de criaturas possíveis livres. Vem depois o 
conhecimento livre de Deus: o seu conhecimento do que de facto acon-
tecerá depois de ter sido tomada a decisão divina livre de criar deter-
minadas criaturas livres e de as colocar em determinadas circunstân-
cias. Entre os dois, encontra-se o «conhecimento intermédio » de 
Deus: o seu conhecimento daquilo que qualquer criatura faria em 
qualquer mundo possível. O conhecimento intermédio é, afirmava 
Molina, a chave para reconciliar a presciência divina com a liberdade 
humana. Assentando o conhecimento intermédio nas hipotéticas deci-
sões das criaturas, a autonomia humana mantém-se; sendo o conhe-
cimento intermédio anterior à decisão de Deus de criar, preserva-se a 
sua omnisciência acerca do mundo efectivo. 
 A engenhosa solução de Molina não foi bem recebida pelos seus 
correligionários. Tal como os luteranos e os calvinistas, também os 
dominicanos consideraram que ela exaltava excessivamente a liberda-
de humana, diminuindo o poder divino. A disputa sobre esta questão 
entre jesuítas e dominicanos tornou-se de tal maneira feroz que, em 
1605, o Papa Clemente VIII teve de publicar um decreto impondo o 
silêncio a ambos as partes. Ironicamente, um sacerdote reformado de 
Leiden, Arménio, começou a defender doutrinas muito semelhantes às 
de Molina, e coube ao Sínodo de Dort declarar, em 1619, que elas não 
eram sustentáveis pela ortodoxia calvinista. 

BRUNO E GALILEU 

 O grande progresso intelectual do século XVI não teve lugar pro-
priamente na filosofia, mas na separação que então foi levada a cabo 
entre a filosofia da natureza e a ciência da física. Ambas as disciplinas 
procuram compreender o mesmo objecto; mas a física científica pro-
cede por observ ação e hipóteses, e não por especulação a priori ou por 
análise conceptual. Com o progresso da física científica, a filosofia 
desta área detém apenas um papel reduzido, que é o de ser a filosofia 
da própria ciência. 
 O contraste entre a física e a filosofia natural é vividamente ilustra-
do por dois pensadores que desenvolveram a sua actividade no final do 
século: Giordano Bruno e Galileu Galilei. Ambos foram grandemente 
influenciados pelos escritos de Nicolau Copérnico (1473-1543) que, 
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num livro dedicado ao Papa Paulo III, propusera a hipótese de que a 
Terra girava à volta do Sol e de que era o Sol, e não a Terra, que se 
encontrava no centro do sistema planetário. Mas há grandes diferen-
ças no modo como cada um deles desenvolveu a revolucionária con-
cepção de Copérnico. 
 Bruno (1548-1600), um erudito errante italiano, que fora domini-
cano, parte de uma posição neoplatónica. Os fenómenos que vemos no 
mundo são efeitos de uma alma-mundo que anima a Natureza e faz 
dela um organismo singular. No pensamento de Bruno, Deus parece, 
umas vezes, distante e incognosc ível e, outras, totalmente identificado 
com o mundo da Natureza. Na augusta, mas não totalmente inteligível, 
expressão de Bruno, Deus é a Natureza que causa a Natureza (natura 
naturans) que se manifesta na Natureza que é causada pela Natureza 
(natura naturata). 
 Para Bruno, o mundo da Natureza é infinito, sem orlas, superfícies 
ou limites. Neste espaço ilimitado, existem muitos sistemas solares; o 
nosso Sol não passa de uma estrela, entre outras, e nenhuma estrela 
pode ser considerada o centro do Universo, uma vez que todas as 
posições são relativas. A nossa Terra não usufrui de qualquer privilé-
gio; tanto quanto sabemos, há vida inteligente noutros pontos do 
Universo . Os sistemas solares nascem, desenvolvem-se e perecem, 
como momentos pulsantes da vida deste único organismo cuja alma é 
a alma-mundo. O Universo é constituído por átomos, físicos e espiri-
tuais; cada ser humano é um átomo consciente e imortal, que espelha 
em si todo o Universo. 
 Não é de espantar que as opiniões de Bruno não tenham sido bem 
recebidas pela Igreja. Bruno foi transferido de uma Inquisição para 
outra e, tendo-se recusado a retractar-se, foi queimado em Roma, em 
1600. As suas teorias antecipam de forma entusiasmante descobertas 
científicas posteriores e especulações que continuam a ser populares 
entre os cientistas da actualidade. Mas era disso que se tratava: espe-
culações; tanto quanto sabemos, Bruno não dedicou parte alguma do 
seu tempo a fazer observações ou experiências. 
 As coisas são muito diferentes quando falamos do contemporâneo 
de Bruno, embora mais jovem do que ele, Galileu  Galilei (1564-1642), 
durante muito tempo professor da Universidade de Pádua e matemáti-
co da corte do Grão-Duque Medici da Toscânia. Na verdade, Galileu 
era um distinto filósofo da ciência, que compreendeu melhor do que 
qualquer dos seus antecessores a importância da matemática na física. 
O livro do Universo, escreveu Galileu, só poderá ser conhecido quando 
aprendermos as letras e a linguagem em que está escrito. O livro «está 
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escrito na linguagem da matemática, e as suas letras são triângulos, 
círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é impossível com-
preender uma única palavra». Não foi, contudo, a sua filosofia, mas o 
seu trabalho experimental, que colocou Galileu acima dos seus prede-
cessores. 
 Utilizando o recém-descoberto telescópio, Galileu conseguiu obser-
var as montanhas da Lua e as manchas do Sol; isto provou que os 
corpos celestes não eram constituídos pela quintessência de Aristóte-
les, mas pelo mesmo tipo de material que constituía a nossa Terra. As 
suas observações das fases de Vénus forneceram novas provas a favor 
da hipótese heliocêntrica de Copérnico. Por meio das suas experiências 
no plano inclinado e com corpos em queda livre, Galileu procurou 
estabelecer a lei da inércia e mostrar que os corpos em queda livre 
sofriam uma aceleração uniforme. Num breve período, conseguiu 
refutar experimentalmente muitos dos aspectos da física de Aristóteles 
que, desde o tempo de Filópono, tinham sido criticados pelos filósofos, 
mas não refutados pela experimentação. 
 A obra de Galileu tornou-o, naturalmente, pouco simpático entre os 
académicos adeptos do aristotelismo; mas o que realmente lhe levan-
tou problemas junto da Inquisição  foram os seus comentários acerca 
da relação entre a hipótese heliocêntrica e os textos bíblicos que des-
crevem o mov imento do Sol ao longo do céu. Afirmava Galileu que, 
nestas passagens, o autor sagrado estava simplesmente a adoptar uma 
forma popular de expressão, que dev ia dar lugar à certeza científica. O 
cardeal Belarmino, um jesuíta, retorquiu-lhe que o heliocentrismo, 
embora confirmado por uma série de observações, era apenas uma 
hipótese, ainda não estabelecida com segurança. Há nesta troca de 
palavras uma agradável ironia, pois o físico se revela melhor crítico 
bíblico, enquanto o cardeal se revela melhor filósofo da ciência. Mas 
nenhuma das partes emergiu com grande glória; Galileu retractou-se 
das suas teorias, e os inquisidores condenaram-no à prisão por tempo 
indeterminado. Apesar de o Papa Urbano VIII lhe ter comutado a 
sentença, o episódio constituiu, desde então, um exemplo paradigmá-
tico dos funestos efeitos da Contra-Reforma na investigação científica. 

FRANCIS BACON 

 O mais notável dos filósofos da ciência do período do Renascimento 
também não era um investigador. O ensaísta Francis Bacon (1561 -
1626) era quase da mesma idade que Galileu; educado no Trinity Col-
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lege de Cambridge e em Gray’s Inn, construiu uma carreira como 
advogado e membro da Câmara dos Comuns. Em 1591, tornou-se 
apoiante do favorito da rainha Isabel, o Conde de Essex; mais tarde, 
quando Essex  se mostrou desleal, assumiu um importante papel no 
libelo acusatório contra ele. Foi nomeado cavaleiro por Jaime I, quan-
do este ascendeu ao trono, em 1603, e depois assistente do Procura-
dor-Geral. Em 1605, escreveu a primeira das suas mais importantes 
obras filosóficas, O Progresso do Conhecimento , uma elaborada classi-
ficação de todas as ciências. Foi rapidamente promovido a Procurador-
Geral e finalmente, em 1618, ao mais elevado cargo da magistratura 
inglesa, com o nome de Lord Verulam. Em 1623 foi publicada a sua 
segunda obra relevante, o Novum Organum; era intenção de Bacon 
que esta obra constituísse uma parte de um enorme projecto, a Instau-
ratio Magna, cujo objecto seria o conhecimento na sua totalidade. Em 
1621, tendo sido sujeito a um inquérito parlamentar, confessou-se 
culpado das acusações de suborno, e foi exilado da corte e tempora-
riamente preso. Morreu em Highgate, em 1626, vítima de uma consti-
pação que apanhou, segundo se disse, enquanto enchia de neve uma 
galinha a fim de observar o efeito do frio na preservação da carne. 
 Bacon dividia a mente em três faculdades: a memória, a imaginação 
e a razão. A cada uma delas correspondia uma área do conhecimento: 
a história, a poesia e a filosofia. A história incluía não apenas a «histó-
ria civil», para a qual Bacon contribuíra com uma narrativa sobre o 
reinado de Henrique VII , mas também a «história natural», que se 
divide em três partes, a primeira das quais trata do curso normal da 
Natureza, tratando a segunda dos prodígios extraordinários, e a tercei-
ra da tecnologia. O próprio Bacon contribuiu para a história natural 
com duas compilações de dados de investigação, uma História dos 
Ventos e uma História da Vida e da Morte. A poesia é por ele descrita, 
a exemplo do que acontece na Poética de Aristóteles, como «história 
forjada», incluindo ficção em prosa, bem como poesia em verso. A 
poesia pode ser narrativa, dramática ou «parabólica», sendo este 
último tipo ilustrado pelas fábulas de Esopo. Finalmente, chegamos à 
filosofia, cujas divisões e classificações constituem o ponto principal 
de O Progresso do Conhecimento . 
 A filosofia divide-se em três partes. A primeira é a filosofia divina, a 
que outros chamam teologia natural, e que Bacon trata negligente-
mente. As outras duas são a filosofia natural e a filosofia humana, 
ambas definidas com muito mais cuidado. Estas três partes são os 
ramos de uma árvore cujo tronco é a filosofia primeira, a disciplina a 
que outros (mas não Bacon) chamam metafísica. Para o próprio 
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Bacon, a metafísica é uma parte da filosofia natural especulativa, a 
parte que trata das causas formal e final, enquanto a outra parte, a 
física, trata das causas material e eficiente. Além da filosofia natural 
especulativa, existe a filosofia natural operativa, ou seja, a tecnologia, 
que está ainda dividida em mecânica e magia; a mecânica é a aplicação 
à prática da física, e a magia é a aplicação à prática da metafísica. 
 Tanto a terminologia tradicional aristotélica das quatro causas 
como a provocatória palavra «magia» são enganadoras. Diz-nos Bacon 
que a magia natural se deve distinguir claramente dos «crédulos e 
supersticiosos conceitos» da alquimia e da astrologia. Por outro lado, 
embora seja a aplicação prática da metafísica, a magia natural não 
utiliza propriamente as quatro causas; e Bacon diz-nos que, quando 
fala de «formas», quer dizer leis: a forma do calor ou a forma da luz 
são o mesmo que a lei do calor ou a lei da luz. 
 

Investigar a Forma de um leão, de um carvalho, do ouro, ou mesmo da 
água ou do ar é uma procura vã; mas investigar as Formas dos sentidos, 
do movimento voluntário, da vegetação, das cores, da gravidade e da 
leveza, da densidade, da rarefacção, do calor e do frio e de todas as 
outras naturezas e qualidades que, tal como um alfabeto, não são mui-
tas, e que constituem as essências (suportadas pela matéria) de todas 
as criaturas; investigar, digo eu, as verdadeiras formas destas coisas é a 
parte da Metafísica que agora definimos. 

 
 As formas que constituem o alfabeto do mundo de Bacon são carac-
teres obscuros, em comparação com as formas matemáticas e os sím-
bolos do alfabeto do mundo de Galileu. O facto de desconsiderar a 
matemática constitui uma fraqueza sistemática da filosofia da ciência 
de Bacon; na sua classificação, ela aparece como um mero apêndice da 
filosofia natural. 
 A outra grande divisão da filosofia, a filosofia humana, corresponde 
à anatomia, à psicologia e àquilo a que actualmente se chamaria as 
ciências sociais. A lógica e a ética surgem como ramos da psicologia, 
numa irreflectida confusão entre disciplinas normativas e ciências 
empíricas. A teoria política é uma parte da filosofia cívica, que é o 
ramo da filosofia que se preocupa com os benefícios que os seres 
humanos retiram do facto de viverem em sociedade. 
 Em O Progresso do Conhecimento, observa Bacon que a lógica 
comum é deficiente, porque lhe falta uma teoria da descoberta científi-
ca. 
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Da mesm a maneira que as Índias Orientais nunca teriam sido desco-
bertas se não tivesse sido primeiramente descoberta a utilização da 
agulha de marear, embora as primeiras sejam regiões vastas e a segun-
da, um pequeno mov imento; assim também, ninguém pode achar 
estranho que não se descubram mais ciências, quando a própria arte da 
invenção e da descoberta foi ignorada. 

 
 Bacon procurou remediar esta falta com o seu Novum Organum, 
destinado, como o título indicava, a ultrapassar a lógica aristotélica e a 
substituí-la por algo diferente e mais útil. 
 Com efeito, a utilidade é, para Bacon, o principal objectivo da ciên-
cia. A finalidade da investigação é aumentar o poder da humanidade 
sobre a Natureza. Os silogismos não produzem novos conceitos nem 
fazem aumentar o conhecimento. Aquilo de que precisamos é da indu-
ção  — não de uma generalização apressada a partir de uma amostra 
inadequada da Natureza, mas de um modo de proceder cuidadosamen-
te esquematizado, que suba gradualmente de exemplos particulares 
para axiomas cada vez mais gerais. 
 A fim de introduzir disciplina na arte das generalizações científicas, 
temos de começar por tomar consciência dos factores que podem 
introduzir desequilíbrios nas nossas observações. Estes desequilíbrios 
são aquilo a que Bacon chama «os ídolos»: os ídolos da tribo, os ídolos 
da caverna, os ídolos do mercado e os ídolos do teatro. Os ídolos da 
tribo são as tentações comuns a todos os seres humanos: a tendência 
para julgar as coisas pelas aparências e para aderir às opiniões 
comuns. Os ídolos da caverna são peculiaridades de tipos determina-
dos de caracteres: por exemplo, algumas pessoas são, por natureza, 
demasiadamente conservadoras, outras demasiadamente atraídas pela 
novidade. Os ídolos do mercado são armadilhas escondidas na lingua-
gem que utilizamos, que contêm palavras sem sentido, ambíguas e mal 
definidas. Os ídolos do teatro são sistemas filosóficos falsos, quer 
«sofísticos», como o de Aristóteles, quer excessivamente «empíricos», 
como o de William Gilbert (que era, na realidade, um cientista perfe i-
tamente respeitado, que descobriu o pólo magnético), ou «supersticio-
sos», como o dos neoplatónicos, que não distinguem suficientemente a 
teologia da filosofia. 
 As propostas positivas de Bacon são mais úteis, ainda que menos 
vivas, do que a sua denúncia dos outros. A indução é a procura das 
formas escondidas das coisas e tem de partir de registos precisos e 
regulares de observ ações. Por exemplo, se quisermos descobrir a for-
ma do calor, temos de fazer uma tabela de casos em que o calor se 
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encontra presente (por exemplo, os raios do Sol e as faíscas de uma 
pederneira), casos em que ele se encontra ausente (por exemplo, os 
raios da Lua e das estrelas), e casos em que está presente em diferen-
tes graus (por exemplo, em animais, em diferentes alturas e em dife-
rentes circunstâncias). Quando comparamos as tabelas, descobrimos 
aquilo que está sempre presente quando o calor está presente, aquilo 
que está sempre ausente, e aquilo que varia em proporção com a sua 
presença. Este método pode ser generalizado. 
 Macaulay , que até era um grande admirador da filosofia de Bacon, 
troçava do seu método indutivo, considerando-o mero senso comum. 
Imagina ele um homem doente do estômago raciocinando da seguinte 
maneira: «Comi empadas de carne picada na segunda-feira e na quar-
ta-feira, e fiquei toda a noite acordado com uma indigestão. Não comi 
empadas na terça-feira nem na sexta-feira e estive bastante bem. Comi 
algumas no domingo e estive ligeiramente indisposto à noite. Mas no 
dia de Natal quase não comi outra coisa e fiquei tão doente que corri 
grande perigo. Não pode ter sido por causa do brandy  que tomei com 
elas. Porque há anos que tomo brandy todos os dias, sem ficar pior 
por isso.» Estritamente de acordo com os princípios baconianos, o 
padecente conclui então que as empadas de carne pic ada não lhe caem 
bem. 
 Aquilo que Macaulay não conseguiu perceber foi que o passo mais 
importante do método de Bacon é a sua utilização de tabelas para 
excluir diversos candidatos idênticos à forma que se procura. No pro-
cesso de estabelecimento de leis, os exemplos negativos são mais 
importantes do que os positivos. Houve quem dissesse que Bacon foi o 
primeiro a fazer notar que as leis da natureza não podem ser conclusi-
vamente verificadas, mas que podem ser conclusivamente falsificadas. 
 Numa época que dava demasiada ênfase ao poder do génio indiv i-
dual, Bacon foi uma das primeiras pessoas a perceber que as ciências 
naturais só podiam progredir por meio de um esforço cooperativo 
numa escala gigantesca. Em Nova Atlântida, obra que deixou inaca-
bada aquando da sua morte, Bacon descreve uma ilha onde existe um 
instituto chamado Casa de Salomão, que é afinal um estabelecimento 
de investigação onde se faziam projectos para telefones, submarinos e 
aeroplanos — entre outras coisas. Eis como o presidente do instituto 
descreve o seu objectivo: 
 

 O Fim da nossa Fundação é o conhecimento das Causas e do mov i-
mento secreto das coisas e o alargamento dos limites do Império 
Humano, a fim de tornar efectivas todas as coisas possíveis.  
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 Isto resume a visão que Bacon tinha da natureza e do objectivo da 
ciência: uma visão aceite pelos seus compatriotas que, 35 anos mais 
tarde, fundaram a Royal Society. 



 

11 
A era de Descartes 

AS GUERRAS RELIGIOSAS 

 Na primeira metade do século XVII, a Europa resolveu, por meios 
políticos e militares, as consequências da reforma religiosa. Fo i a 
época das guerras religiosas. Em França, três décadas de guerra civil 
entre católicos e calvinistas chegaram ao fim em 1598, altura em que o 
dirigente calvinista Henrique de Navarra, tendo-se convertido a Roma 
e sucedido a Henrique IV, estabeleceu, no Édito de Nantes, a tolerân-
cia para com os calvinistas num Estado católico. Em 1618, o sacro 
imperador romano Fernando II constituiu uma liga católica destinada 
a combater os príncipes germânicos protestantes; derrotou o eleitor 
protestante Frederico V na  batalha da Montanha Branca, junto de 
Praga, voltando a impor o catolicismo na Boémia. Mas a esta vitória 
católica seguiu-se uma série de vitórias protestantes, obtidas pelo rei 
sueco Gustavo Adolfo. Depois da morte deste, chegou ao fim a Guerra 
dos Trinta Anos, que em 1648, com a Paz de Vestfália, estabeleceu a 
co-existência no Império das duas religiões. 
 Na Grã-Bretanha, depois da derrota da Armada Espanhola, em 
1588, e da subida ao trono de Inglaterra, em 1603, do rei Jaime I, 
proveniente da calvinista Escócia, havia poucas possibilidades de a 
Inglaterra regressar ao catolicismo, apesar das fantasias dos Conspira-
dores da Pólvora, em 1605. Mas a guerra civil inglesa, que conduziu à 
execução, em 1649, do filho de Jaime, Carlos I, foi, na mente de muitos 
dos que nela participaram, não apenas um conflito entre o Rei e o 
Parlamento, mas também um confronto entre a Igreja de Inglaterra e 
outras seitas protestantes. Porém, depois de 1650, deixou de ser possí-
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vel afirmar que a Europa se encontrava dividida em dois campos mili-
tares hostis, um de católicos e outro de protestantes. De facto, isso 
deixara de ser verdade quando, nas últimas fases da Guerra dos Trinta 
Anos, a França de Luís XIII, governada pelo Cardeal Richelieu, se 
colocara ao lado do rei protestante da Suécia contra o imperador aus-
tríaco católico. 
 Aquando das guerras religiosas, surgiu o primeiro tratamento filo-
sófico completo da ética da guerra, As Leis da Guerra e da Paz, de 
Hugo Grócio, com data de publicação de 1625. Embora tivesse deix a-
do de haver uma autoridade internacional universalmente reconhecida 
em toda a Europa, Grócio defendia que havia entre as nações uma lei 
comum, válida tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. A 
guerra não punha fim às relações morais entre as partes belicosas, 
nem as suspendia; a guerra podia ser feita de forma justa, mas isso só 
era possível se fossem escrupulosamente observados determinados 
princípios morais.  
 Embora houvesse precedentes medievais, Grócio pode ser conside-
rado o principal autor da teoria da guerra justa. De acordo com esta 
teoria, só se pode travar uma guerra a fim de corrigir um mal específi-
co: é isso que confere o direito de fazer a guerra, o ius ad bellum. Só se 
deve empreender a guerra como último recurso, quando tiverem fra-
cassado as outras medidas para corrigir o erro ou evitar a agressão. 
Tem de haver esperanças de vitória, e o bem a ser obtido pela correc-
ção do mal tem de ser superior ao mal que será feito pela escolha da 
guerra como meio. Finalmente, têm de se observar determinadas 
regras na condução da guerra propriamente dita; ou seja, tem de se 
observar a justiça na própria guerra, a ius in bello. A morte deliberada 
de não combatentes e os maus tratos aos prisioneiros de guerra torna-
rão injusta uma guerra que poderá ter sido iniciada com uma justifica-
ção sólida. O sistema elaborado por Grócio  e pelos seus sucessores 
continua a ser o enquadramento mais satisfatório para a discussão da 
ética da guerra. 

A VIDA DE DESCARTES 

 Entre os que combateram do lado católico na Guerra dos Trinta 
Anos, encontrava-se o mais importante filósofo do século XVII, René 
Descartes. Descartes nasceu em 1596, numa aldeia actualmente 
chamada La-Haye-Descartes. Foi educado pelos jesuítas e continuou 
católico toda a sua vida; mas decidiu passar a maior parte da sua vida 
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adulta na Holanda protestante. Era um homem do mundo, um cav a-
lheiro de lazer, que vivia da sua fortuna; nunca ensinou numa univer-
sidade e escrevia, em geral, para o leitor comum. A sua obra mais 
famosa, o Discurso do Método, não foi escrita no latim académico, 
mas em francês corrente, para poder ser compreendida, como ele 
próprio escreveu, «mesmo pelas mulheres». 
 Enquanto lutava no exército francês, Descartes adquiriu a convic-
ção da sua missão de filósofo. Num dia de Inverno de 1619, concebeu a 
ideia de levar a cabo, sozinho, uma reforma do conhecimento humano 
que mostrasse que todas as ciências são ramos de  uma única ciência 
maravilhosa. Tendo adormecido cheio de ardor pelo seu projecto, teve 
três sonhos que considerou sinais proféticos de vocação divina. 
 Na procura do seu objectivo, Descartes foi inovador em muitas 
disciplinas. Hoje em dia, são sobretudo as suas obras filosóficas que 
são lidas; mas, no seu tempo, a sua reputação assentava igualmente 
nas suas obras matemáticas e científicas. Foi o fundador da geometria 
analítica e o nome das coordenadas cartesianas, que permitem combi-
nar os métodos aritmético e geométrico, deriva do seu sobrenome 
latino, Cartesius. Aos 30 anos, escreveu um significativo tratado de 
dioptria, resultado de um cuidadoso trabalho teórico e experimental 
acerca da natureza do olho e da luz. Compôs ainda um dos primeiros 
tratados científicos de meteorologia, no qual propunha uma teoria 
acerca da natureza do arco-íris. 
 O culminar do seu trabalho científico inicial foi um tratado chama-
do O Mundo. Nele procurava apresentar uma descrição científica 
exaustiva da origem e natureza do Universo, e do funcionamento do 
corpo humano. Como Galileu, adoptou a hipótese de que a Terra gira-
va à volta do Sol; mas, antes de a sua obra estar completa, foi informa-
do da condenação de Galileu. Decidiu então não a publicar, tendo 
mantido a sua tese sobre o heliocentrismo apenas em privado. Esta 
decisão foi indubitavelmente motivada pela precaução e não pela 
convicção; mas não há razões para duvidarmos do carácter genuíno 
das suas crenças religiosas fundamentais. 
 Em 1 637, decidiu publicar três pequenos tratados, de dioptria, geome-
tria e meteorologia, que prefaciou com um breve Discurso do Método . 
Actualmente, os três tratados científicos só são lidos pelos especialistas 
de história da ciência; mas o prefácio foi traduzido para mais de 100 
línguas e continua a ser lido com prazer por milhões de pessoas. Está 
escrito no estilo de uma autobiografia e apresenta um resumo em minia-
tura do seu sistema científico e do seu método filosófico. Trata-se de uma 
excelente ilustração do dom que Descartes tinha de apresentar doutrinas 
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filosóficas complicadas de forma tão elegante que parecem totalmente 
inteligíveis a uma primeira leitura, não deixando por isso de fornecer 
matéria para reflexão aos mais avançados especialistas. Descartes orgu-
lhava-se de as suas obras poderem ser lidas «como romances». Na reali-
dade, é possível exprimir as suas ideias principais de forma tão concisa 
que cabem no verso de um postal ilustrado; e, contudo, são tão revolu-
cionárias que alteraram o curso da filosofia ao longo de séculos. 
 Se quisermos escrever as principais ideias de Descartes no verso de 
um postal ilustrado, basta-nos enunciar duas frases: o homem é uma 
mente que pensa; a matéria é extensão em movimento. No sistema de 
Descartes, tudo se explica em termos do seu dualismo de matéria e 
mente. Efectivamente, devemos a Descartes o facto de considerarmos 
a mente e a matéria as duas grandes divisões, mutuamente exclusivas 
e mutuamente exaustivas, do Universo em que habitamos.  
 Para Descartes, um ser humano é uma substância pensante. Des-
cartes rejeita a doutrina aristotélica de acordo com a qual a alma é a 
forma do corpo, com o seu corolário de que a existência incorpórea, se 
fosse de todo em todo possível, seria algo incompleto. Enquanto para 
um aristotélico medieval o homem era um animal racional, para Des-
cartes a essência do homem é inteiramente mental. Afirma ele no 
Discurso: «Reconheci que era uma substância, cuja única essência ou 
natureza é pensar, e cujo ser não precisa de um lugar nem depende de 
coisa alguma material». Na vida presente, admitia, a nossa mente está 
intimamente unida ao nosso corpo, mas não é o nosso corpo que faz de 
nós aquilo que realmente somos. Além disso, no sistema de Descartes 
a mente é concebida de uma maneira nova: a essência da mente 
humana não é a inteligência, mas a consciência dos próprios pensa-
mentos e dos seus objectos. 
 A matéria é contrastada com a mente. Para Descartes, a matéria é 
extensão em movimento. «Extensão » significa aquilo que tem as pro-
priedades geométricas da forma, da dimensão, da divisibilidade, etc.; 
estas eram as únicas propriedades que Descartes atribuía, a nível 
fundamental, à matéria. No seu tratado não publicado acerca do Mun-
do, e nos elementos revistos desse tratado que publicou em sua vida, 
Descartes propunha-se explicar todos os fenómenos do calor, da luz, 
da cor e do som em termos do mov imento de pequenas partículas de 
diferentes dimensões e formas. 
 Como Bacon, Descartes compara o conhecimento com uma árvore; 
mas, para Descartes, as raízes da árvore eram a metafísica, o seu tron-
co a física e os seus ramos férteis a moral e as ciências úteis. As suas 
próprias obras posteriores ao Discurso  seguiram a ordem assim suge-
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rida. Em 1641, escreveu as suas metafísicas Meditações, em 1644, os 
seus Princípios da Filosofia (uma versão revista de O Mundo) e, em 
1649, um Tratado das Paixões da Alma, que é, em grande medida, um 
tratado sobre ética. A década de 40 foi a última e filosoficamente a 
mais fértil da sua vida. 

A DÚVIDA E O COGITO 

 Descartes insistia em que a primeira tarefa da filosofia é libertar-se 
de todos os preconceitos, lançando a dúvida sobre tudo aquilo acerca 
de que pode haver dúvidas. A segunda tarefa do filósofo, depois de ter 
levantado estas dúvidas, é evitar que elas conduzam ao cepticismo. 
Esta estratégia pode observar-se claramente nas Meditações de Des-
cartes. Tal como o título sugere, a obra não se destina a ser lida como 
um tratado académico. Destina-se a ser lida com o estado de espírito 
de um retiro espiritual, como os Exercícios Espirituais de Inácio de 
Loyola. Trata-se de fornecer uma forma de terapia do pensamento, 
afastando a mente das falsas abordagens à verdade, da mesma manei-
ra que a meditação religiosa afasta a alma do mundo e da carne.  
 Nesta disciplina intelectual são postos em causa os dados dos sen-
tidos, primeiro por considerações resultantes dos enganos dos senti-
dos e, depois, por um argumento proveniente dos sonhos. 
 

Aquilo que até agora aceitei como verdadeiro par excellence chega até 
mim vindo quer dos sentidos, quer por meio dos sentidos. Ora, já hou-
ve alturas em que os sentidos me enganaram; e um homem sensato 
nunca confia inteiramente naqu eles que alguma vez o enganaram. 
Mas, embora os sentidos possam, por vezes, enganar-nos acerca de 
objectos diminutos ou remotos, há muitos outros factos acerca dos 
quais a dúvida é claramente impossível, embora provenham da mesma 
fonte; por exemplo, que estou  aqui, sentado junto ao fogo, vestindo um 
casaco de Inverno, com este papel na mão, etc. 
Notável argumento! Como se eu não fosse um homem que habitual-
mente dorme de noite e tem, a dormir, as mesmas impressões (ou 
impressões ainda mais estranhas) que estes homens têm acordados! 
Com que frequência tenho, na calma da noite, a convicção familiar de 
que estou aqui, de que visto este casaco, de que me encontro sentado 
junto do fogo — quando na realidade estou despido e deitado na minha 
cama! 

 



274 

 Mas mesmo que os sentidos sejam enganadores e que a vida em 
vigília seja tão ilusória como um sonho, certamente que podemos 
confiar na razão e que o conhecimento de ciências como a matemática 
é seguro! 
  

Quer eu esteja acordado quer a dormir, dois mais três são cinco, e um 
quadrado tem apenas quatro lados; e parece impossível que estas ver-
dades óbvias estejam sob a suspeição de ser falsas.  
Mas foi implantada na minha mente a opinião antiga de que existe um 
Deus que tudo pode fazer e que me fez tal como sou. Como sei eu que 
ele não fez as coisas de maneira que, embora nem a Terra nem o céu 
nem os objectos extensos, nem formas, nem dimensões, nem lugares 
existam, ainda assim todas estas coisas pareçam existir, como parecem 
neste momento? Além disso, constato que os outros homens por vezes 
se enganam acerca do que julgam conhecer perfeitamente; não poderá 
Deus enganar-me igualmente, sempre que eu somo dois e três, ou con-
to os lados de um quadrado, ou faço a coisa mais simples que se possa 
imaginar? Mas talvez não seja vontade de Deus enganar-me; afinal, Ele 
é considerado sumamente bom. 

 
 Mas, mesmo que Deus não seja enganador, como posso ter a certe-
za de que não existe um espírito maligno, sumamente poderoso e 
inteligente, que faz os possíveis por me enganar? Para evitar a possibi-
lidade de aquiescer à falsidade, tenho de considerar que todos os 
objectos exteriores são sonhos enganadores e que não possuo um 
corpo, mas apenas uma crença falsa num corpo. 
 O famoso argumento de Descartes a favor da sua própria existên-
cia suspende estas dúvidas. Por muito que possa enganá -lo, um 
génio maligno nunca poderá levá-lo a pensar que existe quando não 
existe. «Não há dúvida que se ele me engana, eu existo; ele pode 
enganar-me sobre o que quiser, mas nunca poderá fazer com que eu 
não seja nada quando estou a pensar que sou alguma coisa.» «Eu 
existo» é algo que não pode deixar de ser verdade quando é pensa-
do; mas tem de ser pensado para poder ser objecto de dúvida. 
Quando se percebe isto, «eu existo» torna-se indubitável porque, 
sempre que tento duvidar disso, percebo automaticamente que é 
verdade. 
 O argumento de Descartes costuma ser apresentado sob a forma 
lapidar por ele utilizada no Discurso: Cogito, ergo sum — «Penso, logo 
existo». Destas poucas palavras, não só deriva Descartes uma prova da 
sua existência, como ainda procura descobrir a sua própria essência, 



275 

 

demonstrar a existência de Deus e fornecer um critério que conduza a 
mente na sua procura da verdade. Não é de espantar que todas as 
palavras do Cogito  tenham sido mil vezes pesadas pelos filósofos.  
 «Penso». O que significa «pensar», neste contexto? Por aquilo que 
Descartes afirma noutros passos, é claro que qualquer forma de activ i-
dade consciente interior conta como pensamento; mas é evidente que 
o pensamento que está aqui em questão é o pensamento auto-reflexivo 
que ele está a pensar. «Penso» é uma abreviação de «Eu penso». Que 
importância tem o termo «eu» nessa expressão? Na vida comum, a 
palavra «eu» deriva o seu significado da relação com o corpo que lhe 
dá expressão; terá uma pessoa que duvide do facto de ter um corpo o 
direito de utilizar o termo «eu» num solilóquio? Alguns críticos pensa-
ram que Descartes devia ter dito apenas: «Está a ocorrer pensamen-
to.» 
 «Logo». Esta palavra dá ao cogito  a forma de um argumento, que 
parte de uma premissa para chegar a uma conclusão. Noutras passa-
gens, Descartes fala como se a sua própria existência fosse algo que ele 
intui imediatamente. Tem havido, por isso, uma grande discussão 
sobre se o cogito  é uma inferência ou uma intuição . É provável que 
Descartes pretendesse que fosse uma inferência, mas uma inferência 
imediata e não uma inferência que pressupusesse um princípio mais 
geral como «Tudo aquilo que está a pensar existe».  
 «Existo». Se a premissa devia ser «está a ocorrer pensamento», não 
deveria a conclusão ser apenas «está a ocorrer existência»? Alguns 
críticos argumentaram que um Descartes dubitativo não tinha o direi-
to de retirar a conclusão de que existe um eu estável e substancial. 
Talvez ele devesse ter concluído antes que existe um sujeito fugidio de 
um pensamento transitório; ou talvez possa haver pensamentos sem 
donos. Poderá Descartes presumir que o «eu» revelado pela dúvida 
metódica é a mesma pessoa que, não purificada pela dúvida, respondia 
pelo nome «René Descartes»? Uma vez cortados os laços entre o corpo 
e a mente, como pode alguém ter a certeza quanto à identidade do 
pensador das Meditações? 
 Estas questões tiveram uma grande importância na filosofia dos 
dois últimos séculos. No tempo do próprio Descartes, houve quem 
perguntasse de que forma «penso, logo existo» se distingue de «pas-
seio, logo existo». A resposta de Descartes é que, como argumento, o 
primeiro é tão bom como o segundo; mas a premissa do primeiro é 
indubitável, enquanto a premissa do segundo é vulnerável à dúvida. Se 
eu não tiver corpo, não passeio, mesmo que pense que estou a passear; 
mas, por muito que duvide, pelo próprio facto de duvidar, estarei a 
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pensar. Já «penso que estou a passear, logo existo» é uma forma per-
feitamente válida do cogito . 

A ESSÊNCIA DA MENTE 

 No resto das Meditações, Descartes procura responder à pergunta: 
«O que sou eu, este eu que sei que existe?» A resposta imediata é que 
eu sou uma coisa que pensa (res cogitans). «O que é uma coisa que 
pensa? É uma coisa que duvida, compreende, concebe, afirma, nega, 
quer, recusa e também que imagina e sente.» «Pensar» é aqui utiliza-
do num sentido amplo; para Descartes, pensar nem sempre é pensar 
que isto ou aquilo, e inclui não apenas a meditação intelectual, mas 
também a volição, a emoção, a dor, o prazer, as imagens mentais e as 
sensações. Nenhum autor antes de Descartes utilizara a palavra com 
tal abrangência. Mas Descartes não considerava que estivesse a alte-
rar-lhe o sentido; aplicou-a a novas coisas porque achava que se fos-
sem adequadamente compreendidas, se chegaria à conclusão de que 
possuíam a característica mais importante das coisas tradicionais, se 
estas fossem adequadamente compreendidas. Esta característica era a 
consciência imediata, que era para ele o aspecto definitório do pen-
samento. «Utilizo este termo a fim de incluir tudo aquilo que está 
dentro de nós de tal maneira que temos uma consciência imediata 
disso. Assim, todas as operações da vontade, do intelecto, da imagina-
ção  e dos sentidos são pensamentos». 
 A coisa que pensa é uma coisa que «compreende, concebe». O 
domínio dos conceitos e a formulação de pensamentos articulados são, 
para Descartes como para os filósofos medievais, operações do intelec-
to; e os pensamentos ou percepções claras e distintas são para Descar-
tes operações do intelecto par excellence. Contudo, Descartes estabe-
lece uma distinção muito mais precisa do que os seus predecessores 
entre intelecção e juízo. Descartes não considera a consciência que a 
mente tem dos seus próprios pensamentos um caso de juízo; registar 
os conteúdos da mente, uma ideia ou um conjunto de ideias, não é 
fazer um juízo. 
 Compreender a proposição «115 + 28 = 143» é uma percepção do 
intelecto; mas fazer o juízo  de que a proposição é verdadeira, afirman-
do que 115 mais 28 são 143, não é, de acordo com Descartes, um acto 
do intelecto, mas um acto da vontade. O intelecto fornece as ideias, 
que são o conteúdo com base no qual a vontade tem de julgar. Em 
muitos casos, a vontade pode evitar fazer um juízo acerca das ideias 
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que o intelecto apresenta; mas não é isso que acontece quando a per-
cepção intelectual é clara e distinta. Uma percepção clara e distinta é 
aquela que obriga a vontade, da qual se não pode duvidar, por muito 
que se tente. Tal é a percepção da própria existência, produzida pelo 
cogito . 
 Assim, pois, para além de compreender e percepcionar, um ser 
pensante afirma e nega, quer e recusa. A vontade diz «sim» ou «não» a 
proposições (acerca do que se passa) e a projectos (acerca do que 
fazer). A vontade humana tem, num certo sentido, um poder infinito. 
«A vontade ou liberdade de que tenho experiência em mim é tão gran-
de que me é impossível conceber a ideia de uma faculdade superior a 
ela.» Por causa desta infinitude, é a vontade que constitui, nos seres 
humanos, a imagem e semelhança especiais de Deus. 
 Seria, porém, um erro pensar que Descartes é um indeterminista, 
como o eram os crentes jesuítas na liberdade de indiferença. A forma 
de liberdade que Descartes mais valorizava não era a liberdade de 
indiferença, mas a liberdade de espontaneidade, que é definida como a 
capacidade de fazermos aquilo que queremos, a capacidade de seguir-
mos os nossos desejos. A percepção clara e distinta, que conduz a 
vontade a não ter alternativa senão aquiescer, elimina a liberdade de 
indiferença, mas não a liberdade de espontaneidade. «Se virmos cla-
ramente que uma coisa é boa para nós, será muito difícil — e, do meu 
ponto de vista, impossível, enquanto mantivermos o mesmo pensa-
mento — suspender o curso dos nossos desejos.» A mente humana tem 
a sua melhor expressão, segundo Descartes, quando aquiesce, espon-
tânea mas não indiferentemente, aos dados da percepção clara e dis-
tinta. 
 Finalmente, a res cogitans «imagina e sente». A imaginação  e a 
sensação são concebidas por Descartes, umas vezes de maneira mais 
ampla, outras de maneira mais restrita. Na interpretação ampla, a 
sensação e a imaginação  são impossíveis sem um corpo, porque a 
sensação implica a operação dos órgãos do corpo, e até mesmo a ima-
ginação, pelo menos como Descartes a concebe, implica a inspecção de 
imagens no cérebro. Mas, tomadas no sentido mais estrito — como o 
são na definição da res cogitans —, a sensação e a imaginação mais 
não são do que modos do pensamento. Como Descartes declara, quan-
do emerge da sua dúvida: «Neste momento, vejo luz, oiço um barulho, 
sinto o calor. Estes objectos são irreais porque estou a dormir; mas 
pelo menos tenho a impressão de ver, de ouvir, de ser aquecido. Isto 
não pode ser irreal; e é a isto que propriamente se chama “a minha 
sensação”.» Descartes isola aqui uma experiência imediata indubitá-



278 

vel, o ter-a-impressão -de-ver-luz, que não pode ser confundida, pois 
constitui o que há de comum à experiência verídica e à experiência 
alucinatória. É isto que, para Descartes, é a «sensação em sentido 
estrito» e que é um puro pensamento. Não envolve qualquer juízo; 
pelo contrário, é um pensamento que posso ter enquanto evito, como 
parte da disciplina da dúvida cartesiana, fazer quaisquer juízos. 

DEUS, MENTE E CORPO 

 A essência da dúvida cartesiana e do cogito  é a conclusão de Des-
cartes de que ele é uma coisa que pensa, um ser consciente. Mas será 
Descartes apenas isso? Bem, neste ponto, isso é tudo aquilo de que ele 
tem a certeza. «Há pensamento: disto, e apenas disto, eu não posso ser 
privado. Sou, existo; isso é certo. Por quanto tempo? Enquanto estiver 
a pensar; talvez que se deixasse completamente de pensar, deixasse 
imediatamente de existir por completo. Para já, admito apenas aquilo 
que é necessariamente verdadeiro; sou, com esta qualificação, apenas 
uma coisa pensante.» Mais tarde, Descartes conclui: «a minha essên-
cia consiste exclusivamente no facto de eu ser uma coisa pensante.» 
 Ora, não ter a certeza se terei outra essência além do pensamento 
não é, de modo algum, a mesma coisa que ter a certeza de que não 
tenho outra essência além do pensamento. Os estudiosos continuam a 
discutir se Descartes terá conseguido distinguir uma coisa da outra. 
Mas, nas suas Meditações, teremos de esperar que se ocupe da nature-
za de Deus para termos acesso à sua última palavra acerca da relação 
entre a mente e o corpo. 
 Na Quinta Meditação, diz-nos Descartes que descobriu em si mes-
mo a ideia de Deus, de um ser sumamente perfeito, e que percebe clara 
e distintamente que a existência permanente pertence à natureza de 
Deus. Esta percepção é tão clara como uma verdade da aritmética ou 
da geometria; e, se reflectirmos sobre ela, veremos que Deus tem de 
existir. 
 

Não é possível retirar a existência à essência divina, tal como não é 
possível retirar à essência de um triângulo a magnitude dos seus três 
ângulos juntos (ou seja, o facto de serem iguais a dois ângulos rectos); 
ou separar a ideia de um vale da ideia de uma colina. Deste modo, não 
é menos absurdo pensar que a Deus (ou seja, a um ser sumamente per-
feito) falta a existência (ou seja, falta uma certa perfeição) do que pen-
sar numa colina sem um vale.  
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 A nossa primeira reacção a este argumento (a que se chama habi-
tualmente «argumento ontológico» de Descartes a favor da existência 
de Deus) é afirmar que se trata, muito simplesmente, de uma petição 
de princípio. Mas não há dúvida que Descartes achava possível 
demonstrar teoremas acerca de triângulos, quer houvesse no mundo 
coisas triangulares, quer não. Da mesma maneira, pois, é possível 
estabelecer teoremas acerca de Deus abstraindo da questão de saber se 
tal ser existe. Um desses teoremas é que Deus é um ser totalmente 
perfeito, ou seja, que contém todas as perfeições. Mas a própria exis-
tência é uma perfeição; logo, Deus, que contém todas as perfeições, 
tem de existir. 
 Antes de publicar as suas Meditações, Descartes fez circular o 
manuscrito entre uma série de estudiosos, solicitando os seus comen-
tários, que acabaram por ser incluídos, juntamente com as suas res-
postas, na versão publicada. Um dos críticos, o matemático Pierre 
Gassendi, objectou a este tratamento da existência. 
 

Nem em Deus nem em nenhuma outra coisa é a existência uma perfei-
ção, mas antes aquilo sem o qual não há perfeições […] Não se pode 
dizer que a existência existe numa coisa como uma perfeição; e, se uma 
coisa não tiver existência, então não é perfeita nem imperfeita; não é 
coisa alguma. 

 
 Descartes não apresentou qualquer resposta convincente a esta 
objecção. O modo de formular o teorema acerca dos triângulos sem 
cometer uma petição de princípio é o seguinte: se uma coisa for trian-
gular, os seus três ângulos serão iguais a dois ângulos rectos. Da mes-
ma forma, o modo de formular o teorema acerca da perfeição sem 
cometer uma petição de princípio é dizer que se uma coisa for perfeita, 
existe. Talvez isso seja verdade; mas é perfeitamente compatível com a 
possibilidade de nada haver que seja perfeito. Mas, se nada é perfeito, 
então nada é divino, e Deus não existe, pelo que a demonstração de 
Descartes fracassa.  
 O argumento que acabámos de apresentar e de criticar procura 
demonstrar a existência de Deus partindo do conteúdo da ideia de 
Deus. Noutras passagens, Descartes procura demonstrar a existência 
de Deus não apenas a partir do conteúdo da ideia, mas da ocorrência 
de uma ideia com esse conteúdo numa mente finita como a sua. Assim, 
afirma na Terceira Meditação que, embora a maior parte das suas 
ideias — como o pensamento, a substância, a duração, o número — 
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possa perfeitamente ter tido origem em si próprio, há uma ideia, a 
ideia de Deus, que não pode tê-lo como seu autor. Não posso, afirma 
Descartes, ter retirado os atributos da infinitude, da independência, da 
inteligência suprema e do supremo poder da reflexão sobre uma cria-
tura limitada, dependente, ignorante, impotente como eu próprio; só 
Deus pode causar a ideia de Deus, pelo que Deus não pode ser menos 
real do que eu e a minha ideia. Aqui, a fragilidade do argumento pare-
ce estar numa ambiguidade da noção  de «realidade» (como em «Zeus 
não era real, mas mítico» versus «Zeus era um realíssimo bandido»). 
 As provas de Descartes diferem de provas como as Cinco Vias de 
Tomás de Aquino, que pretendem provar a existência de Deus a partir 
de características do mundo em que vivemos. Ambos os argumentos 
das Meditações se destinam a ser desenvolvidos enquanto Descartes 
duvida se existirá alguma coisa além dele próprio e das suas ideias. 
Esta questão é importante, uma vez que a existência de Deus é um 
passo essencial para estabelecer a existência do mundo exterior. É só 
porque podemos confiar em Deus que as aparências de corpos inde-
pendentes da nossa mente não podem ser inteiramente enganadoras. 
Por causa da veracidade de Deus, podemos estar seguros de que tudo 
aquilo que percebemos de forma clara e distinta é verdadeiro; e, se nos 
mantivermos fiéis à percepção clara e distinta, não seremos enganados 
acerca do mundo que nos rodeia. 
 Antoine Arnauld, uma das pessoas convidadas a fazer comentários 
acerca das Meditações, julgou ter detectado um círculo  no apelo de 
Descartes a Deus como garante da verdade da percepção clara e distin-
ta. «Só podemos estar seguros de que Deus existe porque percebemos 
clara e evidentemente que assim é; portanto, antes de estarmos certos 
de que Deus existe, temos de estar certos de que aquilo que percebe-
mos clara e evidentemente é verdade.» 
 Na realidade, não há círculos na argumentação de Descartes. Para 
nos apercebermos de que assim é, temos de fazer uma distinção entre 
percepções claras e distintas particulares (como a de que existo, ou a 
de que dois e três somam c inco) e o princípio geral de que aquilo que 
percebemos clara e distintamente é verdade. Enquanto continuar a 
percebê-las clara e distintamente, não posso duvidar das intuições 
individuais. Mas, antes de provar a existência de Deus, posso duvidar 
da proposição geral de que aquilo que percebo clara e distintamente é 
verdade. 
 Por outro lado, posso duvidar de proposições que tenha intuído no 
passado quando tiver deixado de aludir a elas. Posso perguntar a mim 
próprio se aquilo que intuí há cinco minutos seria de facto verdade. 
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Uma vez que não é possível duvidar das intuições simples quando elas 
estão perante a nossa mente, não é necessário qualquer argumento 
para estabelecê-las; na realidade, para Descartes, a intuição  é superior 
à argumentação , como método de chegar à verdade. Só em conexão 
com o princípio geral, e em conexão com a dúvida generalizada acerca 
das proposições particulares, é que é necessário fazer apelo à boa-fé de 
Deus. Descartes está, pois, inocente da circularidade alegada por 
Arnauld.  
 Na Sexta Meditação Descartes afirma que se for capaz de com-
preender clara e distintamente uma coisa sem outra, isso mostra que 
as duas são distintas porque pelo menos Deus pode separá-las. Uma 
vez que sabe que existe , mas nada mais observa como pertencente à 
sua natureza, além do facto de ser uma coisa pensante, conclui que a 
sua natureza ou essência consiste, muito simplesmente, em ser uma 
coisa pensante, que é realmente distinta do seu corpo e que poderia 
existir sem ele. 
 Apesar disso, tem um corpo ao qual está intimamente ligado; mas a 
razão que tem para acreditar nisso é o facto de saber que Deus existe e 
que Deus não pode enganá-lo. Deus deu-lhe uma natureza que lhe 
ensina que tem um corpo que é ferido quando ele  sente dor, que preci-
sa de alimentos e de bebida quando ele sente fome e sede. A Natureza 
ensina-lhe igualmente que ele não está neste corpo como um piloto 
num barco, mas que está intimamente ligado a ele, por forma a consti-
tuir com ele uma unidade. Se estes ensinamentos da Natureza fossem 
falsos, apesar de serem claros e distintos, então Deus, o autor da Natu-
reza, seria enganador, o que é absurdo. Descartes conclui, pois, que os 
seres humanos são compostos por mente e corpo. 
 No entanto, a natureza desta composição, desta «íntima união» 
entre mente e corpo, é um dos aspectos mais complicados do sistema 
cartesiano. A questão é ainda mais obscurecida quando Descartes nos 
comunica que a mente não é directamente afectada por nenhuma parte 
do corpo, excepto pela glândula pineal, localizada no cérebro. Todas as 
sensações consistem em movimentos no corpo, que chegam, através 
dos nervos, a esta glândula, de onde enviam à mente um sinal que 
evoca determinada experiência. 
 As transacções que têm lugar na glândula, na ligação corpo-mente, 
são altamente misteriosas. Haverá uma acção causal da matéria sobre 
a mente ou da mente sobre a matéria? Certamente que não, porque a 
única forma de causalidade material presente do sistema de Descartes 
é a comunicação do movimento; e a mente, enquanto tal, não é o tipo 
de coisa que se mova no espaço. Assemelhar-se-á a relação entre a 



282 

mente e o cérebro à comunicação entre dois seres humanos, desven-
dando a mente mensagens e símbolos apresentados pelo cérebro? Se 
assim é, então a mente é efectivamente concebida como um homúnc u-
lo, como um homem dentro de um homem. Com a introdução da glân-
dula pineal, o problema da mente-corpo não fica resolvido, mas ape-
nas miniaturizado. 

O MUNDO MATERIAL 

 As Meditações de Descartes granjearam-lhe fama em toda a Euro-
pa; o filósofo estabeleceu correspondência e entrou em controvérsia 
com a maior parte dos eruditos do seu tempo, especialmente por 
intermédio de um erudito franciscano, Marin Mersenne. Alguns dos 
seus amigos começaram a ensinar os seus pontos de vista nas univer-
sidades; e, nos Princípios da Filosofia, apresentou ele a sua metafísica 
e a sua física sob a forma de um manual. Outros professores, vendo os 
seus sistemas aristotélicos ameaçados, sujeitaram as novas doutrinas a 
ataques violentos. No entanto, Descartes tinha amigos poderosos e, 
por essa razão, nunca esteve verdadeiramente em perigo. 
 Um dos seus correspondentes foi a Princesa Isabel do Palatino, 
sobrinha do rei Carlos I de Inglaterra, que apresentou uma série de 
perspicazes objecções à descrição que Descartes faz da interacção 
entre a mente e o corpo, às quais ele não conseguiu dar respostas 
satisfatórias. Em consequência da correspondência entre ambos, sur-
giu a última das suas obras de grande alcance, as Paixões da Alma. 
Porém, quando foi publicada, esta obra foi dedicada não a Isabel mas a 
outra dama da realeza que se interessara pela filosofia, a rainha Cristi-
na da Suécia. Contra a sua opinião, Descartes foi persuadido a aceitar 
uma nomeação como filósofo da corte da rainha Cristina, que enviou à 
Holanda um almirante num navio de guerra para ir buscá-lo. A rainha 
insistia em que ele lhe desse lições de filosofia às 5 horas da manhã. 
Sujeito a este regime, Descartes, que toda a vida se levantara tarde, foi 
vítima dos rigores do Inverno sueco, tendo morrido em 1650. 
 Algumas das mais importantes doutrinas de Descartes não foram 
completamente apresentadas nas suas obras publicadas e só se torna-
ram claras quando, depois da sua morte, a sua volumosa correspon-
dência foi public ada. Uma delas é a doutrina da criação de verdades 
eternas; outra, a de que os animais são autómatos inconscientes. 
 Em 1630, escrevia Descartes a Mersenne: 
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As verdades matemáticas a que chamais eternas foram estabelecidas 
por Deus e dependem tanto d’Ele como o resto das suas criaturas. De 
facto, dizer que estas verdades são independentes de Deus é falar d’Ele 
como se fosse Júpiter ou Saturno, e submetê-Lo à Estige ou às Parcas. 
Não hesiteis, pois, em afirmar e proclamar por toda a parte que foi 
Deus quem estabeleceu estas leis na Natureza, da mesma maneira que 
um rei estabelece leis no seu reino […] Deve dizer-se que se Deus esta-
beleceu estas verdades, pode alterá-las da mesma maneira que um rei 
altera as suas leis. A resposta a esta afirmação é: «Pode, sim, se a Sua 
vontade puder alterar-se.» «Mas eu reconheço que elas são eternas e 
imutáveis» — «Eu faço o mesmo juízo acerca de Deus» «Mas a Sua 
vontade é livre.» — «Sim, mas o Seu poder é incompreensível».  

 
 Fazer depender as verdades da lógica e da matemática da vontade 
de Deus era uma inovação. Não que os filósofos anteriores consideras-
sem serem essas verdades inteiramente independentes de Deus; de 
acordo com a maioria dos pensadores, elas eram independentes da 
vontade de Deus, mas estavam dependentes da sua essência, chegando 
mesmo, em certo sentido, a identificar-se com ela. Descartes foi o 
primeiro a fazer do mundo da matemática uma criatura separada, 
dependente, tal como o mundo físico, da vontade soberana de Deus. 
 Afirmava Descartes que esta doutrina era o fundamento necessário 
da sua teoria física, rejeitando sistematicamente o aparato aristotélico 
das qualidades reais e das formas substanciais, que considerava serem 
entidades quiméricas. As essências das coisas, defendia Descartes, não 
são formas como as concebidas por Aristóteles; são, muito simples-
mente, as verdades eternas, que incluem a lei da inércia e outras leis 
do movimento, bem como as verdades da lógica e da matemática. Ora, 
no sistema de Aristóteles, eram as formas e as essências que consti-
tuíam o elemento de estabilidade no fluxo dos fenómenos — o que, por 
sua vez, possibilitava a existência de um conhecimento científico uni-
versalmente válido. Tendo rejeitado as essências e as formas, Descar-
tes precisava de um novo fundamento para a física certa e imutável 
que desejava estabelecer. Se não há formas substanciais, o que liga um 
momento da história de uma coisa a outro momento? A resposta de 
Descartes é: nada, a não ser a vontade imutável de Deus. E, para nos 
assegurarmos de que as leis da Natureza não se alteram em determi-
nado momento, temos de apelar, uma vez mais, para a boa-fé de Deus, 
que seria enganador se permitisse que as nossas induções se desno r-
teassem. 
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 No sistema de Descartes, temos um mundo físico regido pelas leis 
deterministas da Natureza e um mundo mental da consciência solitá-
ria. Sendo compostos de mente e de corpo, os seres humanos equili-
bram-se desconfortavelmente entre os dois mundos. Onde encaixam 
os animais não-humanos? 
 De acordo com a maior parte dos pensadores anteriores a Descar-
tes, os animais diferem dos seres humanos pelo facto de não serem 
racionais, mas assemelham-se a eles pelo facto de possuírem a capaci-
dade da sensação. Mas a descrição que Descartes faz da natureza da 
sensação torna difícil a sua atribuição aos animais, no mesmo sentido 
em que a atribuímos aos seres humanos. De acordo com Descartes, na 
sensação de um ser humano estão presentes dois elementos: por um 
lado, um pensamento (por exemplo, uma dor, ou uma experiência: a 
de ver a luz, digamos) e, por outro, movimentos mecânicos no corpo, 
que dão origem a esse pensamento. Os mesmos movimentos mecâni-
cos que ocorrem no corpo de um ser humano podem ocorrer no corpo 
de um animal, e, se quisermos, podemos chamar-lhes sensações, num 
sentido muito amplo; mas um animal não pode ter um pensamento; e 
uma sensação consiste, em sentido estrito, num pensamento. Segue-se 
que, para Descartes, um animal não pode ter uma dor, embora a 
máquina do seu corpo possa levá-lo a reagir de uma forma que, num 
ser humano, seria uma expressão de dor. Como escrevia Descartes a 
um nobre inglês: 
 

Não descortino qualquer argumento que prove que os animais têm 
pensamentos, excepto o facto de, tendo eles olhos, ouvidos, línguas e 
outros órgãos sensoriais como os nossos, parecer provável que tenham 
sensações como nós; e, estando o pensamento incluído no nosso modo 
de sensação, parece que lhes podemos atribuir pensamentos semelhan-
tes. Este argumento, que é muito óbvio, tomou posse da mente dos 
homens desde o começo. Mas há outros argumentos, mais fortes e mais 
numerosos, ainda que não tão óbvios para toda a gente, que insistem 
fortemente no contrário.  

 
 Esta doutrina não pareceu tão chocante aos contemporâneos de 
Descartes como parece a muitas pessoas hoje em dia; mas eles reagi-
ram com horror quando alguns dos seus discípulos afirmaram que os 
seres humanos, tal como os animais, não passam de máquinas compli-
cadas. 
 Os dois grandes princípios de Descartes — o de que o homem é uma 
substância pensante e o de que a matéria é extensão em movimento  — 
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estão radicalmente errados. Ainda no seu tempo, foram descobertos 
fenómenos impossíveis de explicar simplesmente em termos de maté-
ria em movimento. A circulação do sangue e a actividade do coração, 
descobertas pelo médico inglês William Harvey, exigiam a operação de 
forças como a elasticidade, que não cabem no sistema de Descartes. 
Apesar disso, a sua descrição científica da origem e da natureza do 
mundo esteve na moda ao longo de cerca de um século depois da sua 
morte; e, por algum tempo, outras concepções da Natureza, mais cien-
tíficas e mais férteis, sentiram-se obrigadas a definir a sua posição 
relativ amente a ela. 
 O ponto de vista de Descartes acerca da natureza da mente teve 
uma vida muito mais longa do que o seu ponto de vista acerca da 
matéria; de facto, continua a ser, em todo o Ocidente, o ponto de vista 
acerca da mente mais difundido entre as pessoas cultas que não são 
filósofos profissionais. Como veremos, viria a ser submetido a uma 
investigação crítica por parte de Kant e foi decisivamente refutado, no 
século XX, por Wittgenstein, que mostrou que, mesmo quando pensa-
mos os nossos pensamentos mais priv ados e espirituais, estamos a 
utilizar como meio uma linguagem que não podemos separar da sua 
expressão pública e corpórea. A dicotomia cartesiana entre mente e 
corpo é, em última análise, insustentável. Mas, uma vez compreendi-
da, a sua influência nunca poderá ser inteiramente anulada. 
 Mais do que qualquer outro filósofo, Descartes aparece como um 
solitário génio original, que criou sozinho um sistema de pensamento 
destinado a dominar o seu mundo intelectual. É verdade que não há 
nas suas obras praticamente nenhum argumento filosófico que não 
apareça, numa ou noutra passagem, nas obras de filósofos anteriores, 
que Descartes não lera. Mas ninguém mais exibiu a sua capacidade de 
combinar estes pensamentos num único sistema integrado, oferecen-
do-os ao leitor vulgar em tex tos que podem ser lidos numa tarde, mas 
que contêm matérias para meditar durante décadas. 





 

12 
A filosofia inglesa no século XVII 

O EMPIRISMO DE THOMAS HOBBES 

 Uma das pessoas convidadas a comentar as Meditações de Descar-
tes foi Thomas Hobbes, o mais importante filósofo inglês do seu 
tempo. Este primeiro encontro entre a filosofia anglófona e a do conti-
nente não foi cordial. Descartes considerou as objecções de Hobbes 
triviais, e diz-se que este terá comentado que «se Des Cartes se tivesse 
limitado à Geometria, teria sido o melhor Geómetra do mundo, mas o 
seu espírito não tinha queda para a filosofia». 
 Hobbes era oito anos mais velho que Descartes, tendo nascido 
aquando da chegada da Armada a Inglaterra, em 1588. Depois de se 
formar em Oxford foi contratado como tutor pela família Cavendish, 
passando grande parte do seu tempo no continente europeu. Foi em 
Paris, aquando da Guerra Civil inglesa, que escreveu a sua mais famo-
sa obra de filosofia política, Leviatã. Três anos depois da execução do 
rei Carlos, regressou a Inglaterra, indo viver para casa do seu antigo 
aluno, o então Conde de Devonshire. Publicou dois volumes de filoso-
fia natural e, já numa idade avançada, traduziu para inglês a obra 
completa de Homero, tal como traduzira Tucídides na sua juventude. 
Morreu em 1679, com 91 anos. 
 Hobbes enquadra-se claramente na tradição do empirismo britâni-
co, tendo como predecessor Ockham e como sucessor Hume. «Não há 
no espírito do homem concepção que não tenha primeiramente, na 
totalidade ou em parte, sido gerada pelos órgãos dos sentidos.» Há 
dois tipos de conhecimento: o conhecimento de facto e o conhecimen-
to de consequência. O conhecimento de facto é fornecido pelos senti-
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dos ou pela memória; é o conhecimento exigido a uma testemunha. O 
conhecimento de consequência é o conhecimento do que se segue do 
quê; é o conhecimento exigido a um filósofo. Há no nosso espírito uma 
sucessão contínua de pensamentos, que constitui o discurso mental; 
no filósofo, esta sucessão é dominada pela busca das causas. Estas 
causas exprimem-se na linguagem por meio de leis condicionais, da 
forma «Se A, então B». 
 Considera Hobbes que é importante o filósofo  compreender a 
natureza da linguagem. O objectivo do discurso é transferir a suces-
são dos nossos pensamentos para uma sucessão de palavras, e tem 
quatro aplicações: 
 

Primeiro, registar aquilo que, por cogitação, descobrimos ser a causa de 
uma coisa, presente ou passada; e aquilo que descobrimos que as coi-
sas, passadas ou presentes, podem produzir ou efectuar; que é, em 
suma, a aquisição das Artes. Segundo, mostrar aos outros esse conhe-
cimento que obtivemos, ou seja, Aconselhar e Ensinar os outros. Ter-
ceiro, dar a conhecer aos outros a nossa vontade e os nossos objectivos, 
para que possamos obter auxílio mútuo. Quarto, agradar e encantar, a 
nós próprios e aos outros, jogando inocentemente com as palavras, por 
prazer ou para ornamento.  

 
 Hobbes é um nominalista firme. Os nomes universais, como 
«homem» e «árvore», não nomeiam coisas do mundo nem ideias da 
mente, mas uma série de indivíduos, «nada havendo no mundo que 
seja Universal além dos Nomes; porque todas as coisas nomeadas são 
Individuais e Singulares». As frases são constituídas por pares de 
nomes ligados; e são verdadeiras quando ambos os membros dos pares 
são nomes da mesma coisa. Quem procura a verdade deve, por isso, ter 
o maior cuidado com os nomes que utiliza e, em particular, deve evitar 
utilizar nomes vazios ou sons não significantes. Estes foram, observa 
Hobbes, abundantemente inventados pelos filósofos esc olásticos, que 
juntam nomes em pares inconsistentes. E dá como exemplo «substân-
cia incorpórea», que afirma ser tão absurdo como «quadrado redon-
do». 
 O exemplo foi escolhido como uma provocatória manifestação de 
materialismo. Todas as substâncias são necessariamente corpóreas e, 
quando a filosofia procura as causas das mudanças nos corpos, a causa 
universal que descobre é o movimento. Ao dizer isto, Hobbes encon-
trava-se muito próximo de metade da filosofia de Descartes, a sua 
filosofia da matéria. Mas, em oposição à outra metade dessa filosofia, 
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Hobbes negava a existência da mente no sentido em que Descartes a 
compreendia. Os historiadores ainda não conseguiram determinar se o 
materialismo de Hobbes implica uma negação da existência de Deus, 
ou apenas que Deus seja um corpo de um tipo infinito e invisível. Mas, 
quer Hobbes fosse ateu (o que parece improvável), quer não, não há 
dúvida de que negava a existência de almas humanas de perfil carte-
siano. 
 Enquanto Descartes exagera a diferença entre humanos e animais, 
Hobbes minimiza-a, explicando a acção humana como uma forma 
particular de comportamento animal. Há dois tipos de movimento nos 
animais, explica; um chamado «vital» e outro «voluntário». Os movi-
mentos vitais incluem a respiração, a digestão e a circulação do san-
gue. O movimento voluntário é «andar, falar, mover os nossos mem-
bros da maneira anteriormente conc ebida pelo nosso espírito». A 
sensação  é causada pela pressão, directa ou indirecta, de um objecto 
externo num órgão de um sentido, «pressão essa que, por intermédio 
dos Nervos, e de outras cordas e membranas do corpo, prossegue para 
o interior até ao Cérebro e ao coração, provocando aí uma resistência, 
ou contrapressão, ou esforço do coração, para se libertar; esforço esse 
que, por ser visível, parece estar separado da matéria». É esta aparên-
cia que constitui as cores, os sons, os gostos, os odores, etc.; que mais 
não são, nos objectos que os originam, do que movimento. 
 As actividades assim descritas correspondem àquelas que os aristo-
télicos atribuem às almas vegetativa e sensitiva. E quanto à alma 
racional, com as suas faculdades do intelecto e da vontade, que consti-
tuem, para os aristotélicos, a diferença entre os homens e os animais? 
Em Hobbes, a alma racional é substituída pela imaginação, que é a 
faculdade comum a todos os animais, e de cuja operação é dada, uma 
vez mais, uma explicação mecânica, uma vez que todos os pensamen-
tos, sejam de que tipo forem, são pequenos movimentos que ocorrem 
na cabeça. Se uma imagem particular é causada por palavras ou outros 
signos, chama-se «compreensão»; e também isto é comum aos 
homens e aos animais, «porque um cão compreende, em consequência 
do hábito, o chamamento ou a censura do seu Dono; e o mesmo acon-
tece com muitos outros Animais». O tipo de compreensão peculiar aos 
seres humanos é «ao imaginarmos uma coisa, procurarmos todos os 
efeitos possíveis que possam ser por ela produzidos, ou seja, imagi-
narmos o que podemos fazer com ela quando a possuirmos. E disto 
nunca vi sinal senão no homem». 
 Hobbes atribui esta diferença não a uma divergência do intelecto 
humano, mas a uma diferença da vontade humana, que inclui varia-
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díssimas paixões que não são partilhadas pelos animais. A vontade 
humana, assim como o desejo humano, é também uma consequência 
de forças mecânicas. «Os animais que possuem deliberação têm neces-
sariamente de possuir Vontade». Com efeito, a vontade mais não é do 
que o desejo que surge no fim da deliberação; e a liberdade da vontade 
não é maior nos humanos do que nos animais. «Tal liberdade, livre da 
necessidade, não se encontra nem na vontade dos homens, nem na dos 
animais. Mas, se entendermos por liberdade a faculdade ou poder, não 
de querer, mas de fazer o que querem, então certamente que essa 
liberdade deve ser concedida a ambos, podendo ambos possui-la 
igualmente.» 

A FILOSOFIA POLÍTICA DE HOBBES 

 O determinismo de Hobbes permite-lhe alargar a procura de leis 
causais da filosofia natural (que procura as causas dos fenómenos dos 
corpos naturais) para a filosofia civil (que procura as causas dos fenó-
menos dos corpos políticos). É este o tema do Leviatã , que constitui 
não apenas uma obra-prima de filosofia política, mas também uma das 
mais importantes obras da prosa inglesa. 
 A obra visa descrever a acção combinada das forças que causam a 
instituição do Estado ou, nos seus próprios termos, da Comunidade. 
Começa por descrever aquilo que significa, para os homens, viver fora 
de uma comunidade, num estado de natureza. Sendo as capacidades 
naturais dos homens aproximadamente iguais, e tendo eles interesses 
pessoais iguais, haverá entre eles conflitos constantes e uma competi-
ção não regulamentada pela posse de bens, de poder e de glória. Este 
estado pode ser descrito como um estado natural de guerra. Nestas 
condições, afirma Hobbes, não haverá indústria, nem agricultura, nem 
comércio: 
 

nenhum conhecimento da face da Terra; nenhuma descrição do tempo; 
nem artes; nem letras; nem sociedade; e, pior que tudo, haverá perma-
nentemente medo e perigo de morte violenta; e a vida do homem será 
solitária, pobre, sórdida, bruta e curta. 

 
 Quer esse estado tenha existido historicamente em todo o mundo, 
quer não, Hobbes afirma que podemos encontrar exemplos desse tipo 
de existência na América contemporânea, e descobrir indícios da sua 
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presença nas precauções que os homens tomam, mesmo nos países 
civilizados, contra os outros homens. 
 Num estado de natureza, não existem leis, no verdadeiro sentido da 
palavra. Mas existem «leis da natureza», que tomam a forma de prin-
cípios de interesse pessoal racional, de receitas para a maximização 
das possibilidades de sobrevivência. Estas leis levam os homens, no 
seu estado natural, a procurar a paz e a prescindir de alguma da sua 
liberdade em troca de iguais concessões por parte dos outros homens. 
Estas leis levam-nos a prescindir de todos os seus direitos, excepto do 
direito à autodefesa, em favor de um poder central capaz de impor as 
leis da natureza por meio da força. Este poder central pode ser um 
indivíduo ou uma assembleia; quer seja singular ou plural, constitui o 
soberano máximo, uma vontade única representativa da vontade de 
todos os membros da comunidade. 
 O soberano  é instituído por meio de um contrato de todos com 
todos, em que cada homem suspende os seus direitos com a condição 
de todos os outros fazerem o mesmo. «Deste modo, chama-se Comu-
nidade à multidão unida numa só pessoa. Esta é a geração do grande 
Leviatã, ou antes, para falarmos de forma mais reverente, daquele 
deus mortal ao qual devemos, em função do Deus imortal, a nossa paz 
e a nossa defesa.» 
 O contrato e o soberano começam a existir simultaneamente. Em si 
mesmo, o soberano não é parte no contrato, não podendo por isso 
transgredi-lo. É uma lei da natureza que os contratos sejam observ a-
dos; mas «um contrato sem a espada não é mais do que um sopro de 
voz», e é dever do soberano impor não apenas o contrato original que 
constitui o Estado, mas os contratos individuais que os seus súbditos 
fazem entre si. 
 A Comunidade pode começar a existir não apenas por contrato 
livre, mas também em consequência da guerra. Em ambos os casos, é o 
medo que está na base da sujeição dos súbditos ao soberano, e, em 
ambos os casos, o soberano usufrui dos mesmos direitos inalienáveis. 
Todos os súbditos são autores de todas as acções do soberano «e, 
consequentemente, aquele que se queixa de ser alvo da injúria do seu 
Soberano queixa-se de uma injúria de que ele próprio é o autor». 
 O soberano é a fonte da lei e dos direitos de propriedade, e o gover-
nante supremo da Igreja. É o soberano, e não os presbíteros ou o bis-
po, que tem o direito de interpretar as Escrituras e de determinar a 
doutrina correcta. As interpretações insolentes de sectários fanáticos 
foram a causa das guerras civis em Inglaterra; mas a maior usurpação 
da soberania em nome da religião está em Roma. «Se um homem 
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considerar a origem deste grande Domínio Eclesiástico, perceberá 
facilmente que o Papado não é senão o Fantasma do desaparecido 
Império Romano, sentado desde então sobre o seu túmulo, de coroa na 
cabeça.» 
 Sujeito a um tão poderoso soberano, que liberdade resta ao súbdi-
to? Em geral, a liberdade mais não é do que o silêncio da lei: o súbdito 
tem liberdade para fazer tudo aquilo que o soberano se não preocupou 
em proibir com uma lei. Mas, afirma Hobbes com duvidosa consistên-
cia, ninguém está obrigado a matar-se por ordem do soberano, nem a 
incriminar-se, nem sequer a participar numa guerra. Além disso, se o 
soberano não realizar a sua principal função, que é proteger os seus 
súbditos, cessa a obrigação destes para com ele. Era presumivelmente 
este axioma que Hobbes tinha em mente quando, tendo escrito o 
Leviatã como exilado em Paris por ser favorável aos Stuarts, fez as 
pazes com Cromwell, em 1652. 
 Hobbes nunca fora um apoiante do direito divino dos reis, nem 
defendia um Estado totalitário. O Estado existe em função dos cida-
dãos, e não ao contrário; e os direitos do soberano derivam, não de 
Deus, mas dos direitos dos indivíduos que renunciam a eles para se 
tornarem seus súbditos. Não foi aquando da guerra civil, nem durante 
a república inglesa (1649-60), mas no reinado de Carlos II, depois da 
restauração da monarquia Stuart, que a teoria do direito divino se 
tornou um problema para os filósofos. O debate iniciou-se com a 
publicação, em 1680, da obra Patriarcha, de Sir Robert Filmer, que 
defendia que a autoridade do rei derivava, por linhagem patriarcal, da 
autoridade real de Adão, devendo por isso estar livre das restrições 
impostas pelo Parlamento. Esta tese constituiu um alvo fácil para o 
mais influente filósofo político do século XVII, John Locke. 

A TEORIA POLÍTICA DE JOHN LOCKE 

 Locke nascera em 1632. Depois de se ter formado na Westminster 
School, fez o mestrado no Christ Church, Oxford, em 1658. Formou-se 
em medicina, tendo-se tornado o médico de Lord Shaftesbury, membro 
do círculo íntimo do rei Carlos II. Carlos regressara do exílio em 1660, 
numa onda de reacção popular contra a tirania e a austeridade do regime 
cromwelliano. No entanto, à medida que o seu reinado progredia, a 
realeza tornava-se cada vez menos popular, especialmente porque o 
herdeiro do trono, Jaime, o irmão do rei, era um católico firme. Shaftes-
bury chefiou o partido liberal, que procurava excluir Jaime da sucessão; 
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teve de fugir do país, depois de, em 1683, ter estado implicado numa 
conspiração contra os irmãos reais. Locke acompanhou-o à Holanda e 
passou os anos de exílio a compor a sua mais importante obra filosófica, 
o Ensaio sobre o Entendimento Humano , publicado em diversas edições 
nos últimos anos da sua vida.  
 Em 1688, a «Gloriosa Revolução» afastou Jaime II e substituiu-o 
por Guilherme de Orange, fazendo assentar a monarquia numa nova 
base legal, com uma Carta de Direitos e um reforço dos poderes do 
Parlamento. Lo cke seguiu Guilherme para Inglaterra, tornando-se o 
teorizador do novo regime. Em 1609, publicou Dois Tratados sobre o 
Governo Civil, que se tornaram dois clássicos do pensamento liberal. 
Na década de 90, trabalhou na Câmara de Comércio, tendo morrido 
em 1704. 
 No primeiro dos seus Tratados, Locke descarta rapidamente a tese 
de Filmer a favor do direito divino dos reis. O erro fundamental de 
Filmer é negar que os seres humanos sejam naturalmente livres e 
iguais entre si. No segundo Tratado , apresenta o seu próprio ponto de 
vista acerca do estado de natureza, que contrasta de forma interessan-
te com o de Hobbes. 
 Antes de haver estados capazes de promulgar leis, defende Locke, 
os homens têm consciência da existência de uma lei natural, que os 
ensina que todos os homens são iguais e independentes e que ninguém 
deve prejudicar outra pessoa na sua vida, saúde, liberdade ou proprie-
dade. Estes homens, que não têm na Terra ninguém que lhes seja 
superior, encontram-se num estado de liberdade, mas não num estado 
de indisciplina. Além de estarem obrigados pela lei natural, os seres 
humanos possuem direitos naturais, em particular o direito à vida, à 
autodefesa e à liberdade. Também têm deveres, em particular o de não 
prescindirem dos seus direitos. 
 Um direito natural significativo é o direito de propriedade. Deus 
não confere propriedades particulares a indivíduos particulares, mas a 
existência de um sistema de propriedade privada faz parte dos planos 
de Deus para o mundo. No estado de natureza, as pessoas adquirem 
propriedade «misturando o seu labor» com os bens naturais, reco-
lhendo água, apanhando frutos ou lavrando a terra. Locke considerava 
haver um direito natural, não apenas de adquirir, mas também de 
herdar propriedade priv ada. 
 Locke é, obviamente, muito menos pessimista do que Hobbes no 
que diz respeito ao estado de natureza. O seu ponto de vista asseme-
lha-se bastante mais ao optimismo do posterior Ensaio sobre o 
Homem, de Pope. 
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  Nem julgueis que no Estado de Natureza caminhavam cegamen-
te; 
  O estado de Natureza era o reino de Deus: 
  O amor -próprio e a sociedade começaram com o seu nascimen-
to, 
  Sendo a união o laço entre todas as coisas e entre os Homens.  
  Orgulho não havia; nem Letras, que aumentam o Orgulho;  
  O Homem caminhava ao lado da besta, a sombra partilhando;  
  A mesma era a sua mesa e a mesma a sua cama; 
  Nenhum crime o cobria nem alimentava.  
  No mesmo templo, de retumbante madeira,  
  Os seres providos de voz cantavam hinos ao Deus de todos.  

 
 No estado de natureza, contudo, o homem apenas tem um domínio 
precário sobre qualquer propriedade mais substancial do que a sombra 
que partilha com os outros animais. Qualquer pessoa pode aprender os 
ensinamentos da Natureza; e quem transgride a lei da Natureza mere-
ce ser punido. Mas, no estado de natureza, cada um tem de ser o juiz 
do seu próprio caso, e poderá não existir ninguém com poder suficien-
te para punir os prevaricadores. É isto que conduz à instituição do 
Estado. «O grande e principal objectivo dos homens que se unem em 
comunidades e se submetem aos governos é a preservação da sua 
propriedade; e ao estado de natureza poderão faltar muitas coisas para 
se cumprir este desígnio.» 
 O Estado é criado recorrendo a um contrato social, em que os 
homens entregam a um governo os seus direitos, para se assegurarem 
de que a lei natural é levada à prática. Eles entregam a um poder legis-
lativo o direito de fazer leis tendo em vista o bem comum e a um poder 
executivo o direito de executar estas leis. (Locke tem consciência da 
existência de boas razões para separar estes dois ramos do poder.) A 
decisão acerca da forma particular de poder legislativo e executivo 
deve ser tomada pela maioria dos cidadãos (ou, pelo menos, pela 
maioria dos detentores de propriedade). 
 O contrato social de Locke difere do de Hobbes em vários aspectos. 
Ao contrário do soberano  de Hobbes, os governantes de Locke também 
participam no contrato inicial. A comunidade confia ao tipo de gover-
no escolhido a protecção dos seus direitos; e, se o governo atraiçoar a 
confiança nele depositada, o povo pode afastá-lo ou alterá-lo. Se um 
governo agir arbitrariamente, ou se um ramo da governação usurpar o 
papel de outro, o governo será dissolvido, e a rebelião será justificada. 
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É óbvio que Locke tem aqui em mente o regime autocrático dos reis 
Stuart e a Gloriosa Revolução de 1688. 
 Locke estava, implausivelmente, convencido de que os contratos 
sociais do tipo por ele descrito tinham sido acontecimentos históricos. 
Mas afirmava que a manutenção de qualquer governo, independente-
mente de como fosse constituído, dependia do consentimento perma-
nente dos cidadãos de cada geração. Este consentimento, admite o 
filósofo, raramente é explícito; mas o consentimento tácito é dado por 
todos aqueles que usufruem dos benefícios da sociedade, quer aceitan-
do uma herança, quer meramente viajando numa estrada. A cobrança 
de impostos, em particular, deve assentar no consentimento: «O poder 
supremo não pode retirar a nenhum homem nenhuma parte da sua 
propriedade sem o seu consentimento.» 
 As ideias políticas de Locke não eram originais, mas a sua influên-
cia foi grande, e manteve-se muito depois de as pessoas terem deix a-
do de acreditar nas teorias do estado de natureza e da lei natural que 
as sustentavam. Quem conhecer a Declaração de Independência e a 
Constituição Americ ana encontrará nelas um grande número de 
ideias, e até de expressões, de Locke. 

LOCKE, IDEIAS E QUALIDADES 

 A influência de Locke não se limitou, de modo algum, à esfera 
política. O seu Ensaio sobre o Entendimento Humano  é frequente-
mente considerado a carta de fundação de uma certa escola britânica 
de filosofia. Os historiadores da filosofia costumam contrastar a filoso-
fia das ilhas britânicas e a do continente europeu dos séculos XVII e 
XVIII: os filósofos do continente eram racionalistas, confiando nas 
especulações da razão, e os britânicos, empiristas, baseavam o conhe-
cimento na experiência dos sentidos. Descartes e Locke são muitas 
vezes apresentados como fundadores destas duas escolas opostas. Na 
realidade, apesar das diferenças existentes entre eles, os dois filósofos 
partilham uma série de pressupostos, como poderemos perceber pelo 
exame da famosa controvérsia acerca da possibilidade das ideias ina-
tas, considerada a pedra-de-toque do conflito entre racionalismo e 
empirismo. 
 Locke fala constantemente de «ideias». As suas «ideias» são muito 
semelhantes aos «pensamentos» de Descartes; e a verdade é que o 
próprio Descartes chama «ideias» aos pensamentos. Há em ambos os 
casos um apelo à consciência imediata: as ideias e os pensamentos são 
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aquilo com que deparamos quando olhamos para dentro de nós. Em 
ambos os casos, é frequentemente difícil saber se «ideia» significa um 
objecto do pensamento (aquilo em que se está a pensar) ou a activida-
de de pensar (aquilo em que o próprio pensamento consiste ou a que é 
equivalente). Afirma Locke que uma ideia é «seja o que for do qual se 
possa ocupar a mente ao pensar». Há uma terrível ambiguidade na 
expressão «aquilo de que a mente se ocupa», que pode significar tanto 
aquilo em que a mente está a pensar (o objecto) como aquilo que a 
mente se ocupa a fazer (a actividade). 
 A distinção entre empirismo e racionalismo não é inteiramente 
desprovida de fundamento e, de vez em quando, as respostas que 
Locke dá a determinadas questões filosóficas estão em conflito com as 
que são dadas por Descartes. Mas, embora as respostas difiram, as 
questões de Locke são as mesmas que as de Descartes. Será que os 
animais são máquinas? Estará a alma sempre a pensar? Poderá haver 
espaço sem matéria? Haverá ideias inatas? 
 Esta última questão pode ter vários sentidos e, quando a desmon-
tamos, descobrimos que não existe uma grande distância entre as 
posições de Locke e de Descartes. 
 Antes de mais, a questão pode significar o seguinte: «Será que as 
crianças que se encontram no útero pensam pensamentos?» Tanto 
Descartes como Locke consideram que as crianças por nascer têm 
pensamentos e ideias simples, como dores e sensações de conforto. 
Nem Descartes nem Locke consideravam que essas crianças tivessem 
pensamentos complicados de natureza filosófica.  
 Em segundo lugar, pode-se considerar que a questão diz respeito, 
não à actividade do pensamento, mas simplesmente à capacidade para 
pensar. Haverá uma capacidade geral e inata para compreender, que 
seja própria dos seres humanos? Tanto Descartes como Locke conside-
ram que sim. 
 Em terceiro lugar, a questão poderá dizer respeito não à capacidade 
geral de compreensão, mas ao assentimento a determinadas proposi-
ções particulares, por exemplo: «Um mais dois é igual a três» ou «É 
impossível a mesma coisa ser e não ser». Descartes e Locke estão de 
acordo quanto ao facto de o nosso assentimento a estas verdades ev i-
dentes não depender da experiência. Contudo, Locke insiste em que a 
compreensão destas proposições deve ser precedida por um processo 
de aprendizagem. E Descartes está disposto a afirmar que nem todas 
as ideias inatas são princípios a que se adere mal são  compreendidos; 
alguns deles só se tornam claros e distintos depois de uma laboriosa 
meditação. 
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 Em quarto lugar, podemos perguntar se haverá princípios, sejam 
eles teóricos ou práticos, que obriguem ao assentimento universal. A 
resposta, considerava Locke, é «Não»; e, mesmo que fosse «Sim», isso 
não seria suficiente para provar o seu carácter inato, uma vez que a 
explicação poderia ser um processo comum de aprendizagem. Mas 
Descartes está disposto a afirmar que o consentimento universal não 
implica o carácter inato e pode replicar que o carácter inato também 
não implica o consentimento universal. Algumas pessoas, talvez a 
maioria das pessoas, poderão ser impedidas pelos seus preconceitos de 
aquiescer a princípios inatos.  
 Na verdade, os argumentos de Locke e de Descartes passam uns 
pelos outros. Locke insiste em que, sem a experiência, os conceitos são 
insuficientes para explicar os fenómenos do conhecimento humano; 
Descartes defende que, sem um elemento inato, a experiência é insufi-
ciente para explicar aquilo que sabemos. É possível que ambos os 
pontos de vista estejam correctos. 
 Locke afirmava que os argumentos do seu opositor racionalista 
podiam levar-nos «a supor que todas as nossas ideias de cores, sons, 
paladares, figuras, etc., são inatas; e não pode haver nada mais contrá-
rio à razão e à experiência». Descartes não consideraria esta questão 
inteiramente absurda, por uma razão que o próprio Locke aceitaria 
sem dificuldade, a saber, que as nossas ideias de qualidades, como 
cores, sons e paladares, são inteiramente subjectivas.  
 Locke dividia as qualidades que podem encontrar-se nos corpos em 
duas categorias. O primeiro grupo é o das qualidades primárias; são 
coisas como a solidez, a extensão, a figura, o movimento, o repouso, o 
volume, o número, a textura e a dimensão; estas qualidades, afirma, 
encontram-se nos corpos, «quer as percepcionemos, quer não». As 
qualidades do segundo grupo são qualidades secundárias; são coisas 
como cores, sons, paladares, que, segundo Locke, «nada são nos pró-
prios objectos, sendo antes o poder de produzir sensações diversas em 
nós em consequência das suas qualidades primárias». Todas as quali-
dades, primárias ou secundárias, produzem ideias na nossa mente; a 
diferença é que as qualidades dos objectos que produzem as qualida-
des primárias são realmente semelhantes às ideias que produzem, 
enquanto as ideias que são produzidas em nós pelas qualidades secun-
dárias não se assemelham, de modo algum, às qualidades que as pro-
duzem. 
 Podemos encontrar diversos precursores da distinção de Locke. A 
tradição aristotélica distinguia qualidades como a forma, que são 
percepcionadas por mais do que um sentido («sensíveis comuns») de 
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qualidades como o paladar, que são percepcionadas por um único 
sentido («sensíveis próprios»). A distinção de Locke foi antecipada de 
forma mais completa por Galileu e Descartes. Defendera Galileu que 
uma descrição fisiológica da percepção apenas tinha de envolver qua-
lidades primárias como factores explicativos: o que acontece no nosso 
corpo quando vemos ou ouvimos ou saboreamos mais não é do que um 
movimento da matéria enformada. Mesmo que isto fosse verdade, não 
implicaria que as qualidades secundárias fossem meramente subjecti-
vas e que não pertencessem realmente aos objectos do mundo, que as 
parece possuir. Mas Locke apresenta para esta conclusão um argu-
mento mais sólido do que os dos seus predecessores. 
 A primeira tese de Locke é que só as qualidades primárias são inse-
paráveis dos objectos: não podem existir corpos sem uma forma nem 
uma dimensão, embora possam existir corpos sem cheiro ou sem 
paladar. Por exemplo, se pegarmos num grão de trigo e o dividirmos 
sucessivamente, ele pode perder as suas qualidades secundárias; mas 
todas as partes continuam a ter solidez, extensão, forma e mobilidade. 
Qual é o alcance deste argumento? Pode ser verdade que um corpo tem 
de ter uma forma, mas não há dúvida de que determinada forma pode 
ser abandonada; por exemplo, um pedaço de cera pode deixar de ser 
cúbico e tornar-se esférico. Aquilo que Locke diz das qualidades 
secundárias pode igualmente dizer-se de algumas das qualidades 
primárias. O movimento é uma qualidade primária, mas um corpo 
pode estar imóvel. Só se pensarmos no movimento e no repouso como 
um par de valores possív eis num único eixo de «mobilidade» é que 
podemos afirmar que temos aqui uma qualidade inseparável dos cor-
pos. Mas, nesse mesmo sentido, também podemos pensar no calor e 
no frio como valores pertencentes a uma mesma escala de temperatu-
ras, e dizer que um corpo tem de ter sempre alguma temperatura. 
Afinal, já em 1665 o físico Robert Hooke estabelecera uma escala de 
termómetro. 
 Afirma Locke que as qualidades secundárias mais não são do que 
um poder de produzir sensações em nós. Concedamos que isto é ver-
dade, ou que é, pelo menos, uma boa aproximação da verdade. Isso 
não significa que as qualidades secundárias sejam meramente subjec-
tivas, isto é, que não sejam propriedades genuínas dos objectos que 
parecem possuí-las. Para pensarmos num exemplo paralelo, ser vene-
noso mais não é do que ter o poder de produzir um determinado efeito 
num animal; mas que uma pessoa seja envenenada ou não é uma 
questão objectiva, uma questão de facto, passível de ser verificada. 
Podemos concordar com Locke quando afirma que as qualidades 
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secundárias são definidas pela sua relação com os seres humanos que 
as percepcionam; mas uma propriedade pode ser relacional sem deixar 
de ser perfeitamente objectiva: «Ser mais alto do que a Serra da Estre-
la» é uma propriedade relacional; mas a questão de saber se os Alpes 
são mais altos ou mais baixos do que a Serra da Estrela é uma questão 
de facto, simples e d irecta. 
 Locke declara que aquilo que produz em nós as ideias das qualida-
des secundárias são simplesmente as qualidades primárias do objecto 
que tem esse poder. A sensação de calor, por exemplo, é causada pelos 
corpúsculos de outro corpo, que provocam um aumento ou uma dimi-
nuição do mov imento de partes minúsculas do nosso corpo. Mas, 
mesmo que apenas as qualidades primárias figurem na explicação 
corpuscular, por que razão havemos de concluir que a sensação de 
calor mais não é do que «uma espécie de grau de movimento nas mais 
pequenas partículas dos nossos nervos»? Locke parece estar a apelar, 
aqui, para o arcaico princípio de que o semelhante causa o semelhante. 
Mas que razões temos para aceitar este princípio? Certamente que 
uma substância pode causar doenças sem estar, ela própria, doente. 
 Locke defende que as qualidades secundárias não existem se não 
forem percepcionadas. Mas isto combina mal com o seu ponto de vista 
de que as qualidades secundárias são poderes. Elas são poderes que 
apenas se exercem quando causam sensações num sujeito da percep-
ção. Mas um poder pode existir mesmo quando não está a ser exerci-
do — quase todos nós temos a capacidade de recitar lenga-lengas 
infantis, mas raramente a exercitamos. Não há, pois, razões para não 
dizermos que as qualidades secundárias são poderes que existem de 
forma permanente, mas que só são exercidos quando as qualidades são 
percepcionadas. Um rebuçado é sempre doce, mas só sabe a doce 
quando alguém está a saboreá-lo. Neste aspecto, Aristóteles foi mais 
claro do que Locke: um rebuçado que me saiba a doce é a mesma coisa 
que o facto de eu saborear a doçura do rebuçado; mas a qualidade 
sensorial e a faculdade sensitiva são dois poderes diferentes, cada um 
dos quais continua a existir na ausência do outro. Locke afirmava que 
os objectos não tinham cor no escuro, mas isto é uma conclusão reti-
rada da sua tese e não um argumento a favor dela. 
 Locke nega que a brancura e a frieza estejam realmente nos objec-
tos porque afirma que as ideias destas qualidades secundárias não se 
assemelham às qualidades existentes nos próprios corpos. Este argu-
mento assenta na ambiguidade, acima apontada, existente na noção 
que Locke tem de ideia. Se uma ideia de X é uma ocorrência de per-
cepção de X, então não temos mais razões para esperar que a percep-
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ção de uma cor  se assemelhe a essa cor do que para esperar que comer 
uma batata se assemelhe a uma batata. Mas se, por outro lado, uma 
ideia de X é uma imagem de X, então temos de responder que, quando 
vemos esporas-bravas, aquilo que vemos não é uma imagem de azul, 
mas o próprio azul. Locke apenas pode negar que assim seja pressu-
pondo aquilo que pretende provar. 
 Finalmente, Locke argumenta a partir de uma analogia entre o 
sentir e a sensação. Se eu puser a mão no fogo, o fogo causa-me calor e 
dor; se a dor não está no objecto, por que motivo havemos de pensar 
que o calor está nele? Uma vez mais, a analogia está a ser feita da 
forma errada. O fogo é doloroso e quente. Ao afirmarmos que é dolo-
roso, não estamos a dizer que sente dor; da mesma maneira, ao dizer-
mos que é quente, não estamos a afirmar que sente o calor. Se o argu-
mento de Locke funcionasse, poderíamos voltá-lo contra si próprio. 
Quando me corto, sinto o movimento da faca, e também sinto dor; 
assim sendo, será o movimento uma qualidade secundária? 
 Locke está basicamente correcto quando afirma que as qualidades 
secundárias são poderes para produzir sensações nos seres humanos; e 
apresenta argumentos conhecidos para mostrar que as sensações 
produzidas pelo mesmo objecto variam de acordo com as circunstân-
cias (a água morna parece-nos fria quando temos a mão quente e 
quente quando temos a mão fria; as cores são muito diferentes quando 
vistas ao microscópio). Mas, do facto de as qualidades secundárias 
serem antropocêntricas e relativas, não se segue que sejam subjectivas 
ou de qualquer modo ficcionais. Numa óptima imagem sugerida pelo 
químico irlandês Robert Boyle, as qualidades secundárias são chaves 
que entram em determinadas fechaduras, sendo as fechaduras os 
diferentes sentidos humanos. Quando percebemos que assim é, pode-
mos aceitar, apesar de Locke, que a erva é de facto v erde e que a neve é 
de facto branca. 

SUBSTÂNCIAS E PESSOAS 

 Na tradição aristotélica, as qualidades, assim como os outros ac i-
dentes, pertenciam às substâncias. Também em Descartes a noção de 
substância é da maior importância. Locke afirma que a noção de subs-
tância resulta da nossa observação de que determinadas ideias se nos 
apresentam sempre juntas. Ninguém possui uma ideia clara de subs-
tância, mas «apenas uma suposição de sabe-se lá que suporte destas 
qualidades, que são capazes de produzir em nós ideias simples». 
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 As ideias de categorias particulares de substâncias, como cavalo e 
ouro , não são ideias simples, mas ideias complexas. Locke chama-lhes 
ideias categoriais: colecções de ideias co-ocorrentes simples, a que se 
junta essa ideia geral confusa de algo, que não sabemos o que é, para 
além das suas qualidades observáveis. As substâncias particulares são 
indivíduos concretos, que pertencem a estas diferentes categorias ou 
espécies. Podem ser divididas em duas categorias genéricas: as subs-
tâncias materiais, que se caracterizam pelas qualidades primárias, e as 
substâncias espirituais, que se caracterizam pela posse do intelecto e 
da vontade e pelo poder de causar mov imento. 
 As substâncias como os seres humanos e as árvores têm essências: 
ser um homem ou ser um carvalho é ter a essência de homem ou a 
essência de carvalho. Mas, para Locke, existem dois tipos de essências: 
a essência nominal, que é o direito de possuir determinado nome; as 
essências nominais são, em grande medida, criações arbitrárias da 
linguagem humana; mas as coisas também têm essências reais, que 
são obra da Natureza e não do homem; nós desconhecemos, em geral, 
estas essências, pelo menos até se proceder a investigações experimen-
tais. 
 A noção de substância de Locke é impenetravelmente obscura. 
Locke parece sustentar que a própria substância é indescritível porque 
é desprov ida de propriedades; mas será que podemos argumentar 
seriamente que a substância não tem propriedades porque é aquilo 
que tem as propriedades? Com base na sua própria explicação da 
origem das ideias, é muito difícil explicar a emergência da confusa 
ideia geral de substância. A substância parece ter sido postulada para 
responder à necessidade de haver um sujeito a que os elementos per-
tençam ou em que iniram. Porém, o que é que inere, no sistema de 
Locke? Serão as «qualidades»? Mas, no sistema de Locke, as qualida-
des estão escondidas por detrás do véu que as ideias colocam entre si e 
o sujeito que percepciona. Serão as «ideias»? Mas as ideias já têm algo 
em que inerir; a saber, a mente do sujeito que percepciona. Está aberto 
o caminho para a crítica destrutiva que Berkeley virá a fazer a toda a 
noção de substância material. 
 Na tradição aristotélica não havia substâncias sem propriedades, 
algo que pudesse ser identificado como um indivíduo particular sem 
uma referência categorial. O Fiel só é uma substância individual 
enquanto for um cão, enquanto o termo categorial «cão» lhe puder ser 
apropriadamente aplicado. Toda a identidade é relativa, no sentido em 
que não podemos razoavelmente perguntar se A é o mesmo indivíduo 
que B sem perguntar se A é o mesmo F individual que B, em que «F» 
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ocupa o lugar de um termo categorial. (A pode ser o mesmo livro que 
B, mas de uma edição diferente; ou pode ser da mesma edição, mas ser 
um exemplar diferente.) A confusa doutrina da substância de Locke 
conduziu-o a dificuldades insolúveis sobre a identidade e individua-
ção; mas também estimulou algumas das suas mais interessantes 
páginas filosóficas, ocupadas com a sua discussão do problema da 
identidade pessoal. 
 Os problemas filosóficos acerca da identidade surgem em diversos 
contextos diferentes. Alguns são contextos religiosos. Poderá alguém 
sobrev iver à morte do seu corpo? Se uma alma imortal sobreviver à 
morte, continuará a ser um ser humano? Poderá uma alma singular 
habitar sucessiv amente dois corpos diferentes? Poderão duas almas ou 
dois espíritos habitar o mesmo corpo ao mesmo tempo? Outros con-
textos são científicos ou médicos. Quando um mesmo corpo humano 
exibe, em períodos diferentes, diferentes capacidades cognitivas e 
padrões distintos de comportamento, é natural que falemos de dupla 
personalidade ou de personalidade dividida. Mas poderá realmente 
um mesmo corpo ser duas pessoas diferentes em dois momentos dife-
rentes? Se for cortada a ligação entre os hemisférios direito e esquerdo 
de um único cérebro, as capacidades e o comportamento das duas 
metades de um mesmo corpo poderão tornar-se dissociadas. Será este 
um caso em que duas pessoas estão num mesmo corpo ao mesmo 
tempo? Problemas como este suscitam a reflexão sobre os conceitos de 
corpo, de alma, de mente, de pessoa, e sobre os critérios de identifica-
ção e re-identificação que acompanham cada conceito. 
 Foi, contudo, o problema religioso o que forneceu o pano de fundo 
à discussão de Locke. Os cristãos acreditam que os mortos ressuscita-
rão no último dia: qual será a ligação entre o corpo morto e transfor-
mado em barro e um futuro corpo gloriosamente ressuscitado? Entre a 
morte e a ressurreição, acreditam os católicos, as almas individuais 
desincarnadas exultam no Céu ou sofrem no Inferno ou no Purgatório. 
Os aristotélicos cristãos esforçaram-se por conciliar este conteúdo 
doutrinal com a sua crença filosófica de que a matéria é o princípio de 
individuação . Mas, sendo as almas desincarnadas imateriais, o que 
distingue a alma desincarnada de Pedro da de Paulo? 
 Locke percebeu claramente que o problema da identidade pessoal 
só podia ser resolvido caso se aceitasse que a identidade é relativa: que 
A pode ser o mesmo F que B sem ser o mesmo G que B. Um potro que 
está a crescer e a transformar-se num cavalo, afirmava Locke, é umas 
vezes gordo e outras magro, sem por isso deixar de ser o mesmo cav a-
lo, embora não seja a mesma massa material. «Nestes dois casos de 
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uma Massa de Matéria, e de um Corpo vivo, a Identidade não se aplica 
à mesma coisa.» 
 A identidade das plantas e dos animais consiste numa vida contí-
nua de acordo com o metabolismo característico do organismo. Mas 
em que consiste, pergunta Locke, a identidade do mesmo Homem? 
(Por «homem» entende ele, evidentemente, «ser humano», de um ou 
de outro sexo.) A resposta tem de ser semelhante: um homem é «um 
Corpo adequadamente organizado considerado em determinado ins-
tante, e que se mantém desde então, sob uma Organização de Vida em 
diversas Partículas de Matéria a ele unidas, e que vão desaparecendo 
sucessivamente». Esta é a única definição que pode permitir-nos acei-
tar que um embrião e um idoso lunático possam ser o mesmo homem, 
sem termos de aceitar que Sócrates, Platão e Cesare Bórgia são o mes-
mo homem. Se dissermos que ter a mesma alma é suficie nte para 
constituir o mesmo homem, não podemos excluir a possibilidade da 
transmigração das almas e da reincarnação. Temos de insistir em que 
o homem é um animal de uma certa categoria, e mesmo um animal 
com uma certa forma. 
 Mas Locke estabelece uma distinção entre o conceito de homem e o 
conceito de pessoa. Uma pessoa é um ser capaz de ter pensamento, 
razão e autoconsciência; e a identidade de uma pessoa é a identidade 
da autoconsciência. «Na medida em que esta consciência pode ser 
retrospectivamente alargada, em direcção a qualquer Acção ou Pen-
samento pretéritos, alcança a Identidade dessa Pessoa; ela é agora a 
mesma que era então; e foi pela mesma pessoa que agora reflecte sobre 
isso que essa Acção foi feita.» 
 Aqui, o princípio de Locke é o de que, onde existe a mesma auto-
consciência, existe uma consciência da mesma entidade. Mas a passa-
gem contém uma ambiguidade fatal. O que significa a minha consciên-
cia presente alargar-se retrospectiv amente? 
 Se a minha consciência presente se alarga retrospectivamente 
enquanto esta consciência tem uma história contínua, fica por respon-
der a questão de saber o que faz desta consciência a consciência indi-
vidual que ela é. Locke impediu-se a si próprio de responder que esta 
consciência é a consciência deste ser humano quando estabeleceu a 
sua distinção entre homem e pessoa. 
 Por outro lado, se a minha consciência actual se alarga retrospecti-
vamente até onde sou capaz de me recordar, o meu passado deixará de 
ser o meu passado se eu o esquecer, e posso descartar-me das acções 
que já não recordo. Locke parece por vezes disposto a aceitar que 
assim é; eu não sou a mesma pessoa, mas apenas o mesmo homem, 
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que fez as acções que eu esqueci, e não devia ser punido por elas, uma 
vez que a punição deve ser dirigida a pessoas e não a homens. Contu-
do, não parece disposto a contemplar a seguinte consequência: se eu 
penso erroneamente que me recordo de ter sido o rei Herodes, que 
ordenou o massacre dos inocentes, posso ser justamente punido por 
esse massacre. 
 De acordo com Locke, eu sou, ao mesmo tempo, um homem, um 
espírito e uma pessoa, ou seja, um animal humano, uma substância 
imaterial e um centro de autoconsciência. Estas três entidades são 
todas distinguíveis e, em teoria, podem ser combinadas de diversas 
maneiras. Podemos imaginar o mesmo espírito em dois corpos dife-
rentes (se, por exemplo, a alma do cruel imperador Heliogábalo tiver 
passado para um dos seus porcos). Podemos imaginar uma só pessoa 
unida a dois espíritos: se, por exemplo, o actual presidente da câmara 
de Queensborough partilhar a mesma consciência com Sócrates. E 
podemos imaginar um único espírito unido a duas pessoas (tal era a 
crença de um platónico cristão amigo de Locke, que achava que a sua 
alma tinha sido de Sócrates). Locke prossegue, explorando combina-
ções mais complicadas, que não vale a pena considerar aqui, como um 
exemplo para ilustrar o caso de uma pessoa, uma alma e dois homens, 
e outro exemplo para ilustrar o caso de duas pessoas, uma alma e um 
homem. 
 Que fazer com esta trindade de espírito, pessoa e homem, proposta 
por Locke? Há dificuldades, que de modo algum são exclusivas do 
sistema de Locke, em compreender a substância imaterial, e poucos 
admiradores contemporâneos de Locke usam essa noção. Mas a identi-
ficação  da personalidade com a autoconsciência continua a ser aceite 
por alguns estudiosos. A principal dificuldade dessa noção, apontada 
no século XVIII pelo bispo Joseph Butler, está relacionada com o con-
ceito de memória. 
 Se Costa afirma recordar-se de ter feito uma coisa, ou de ter estado 
em certo sítio, podemos, de um ponto de vista do senso comum, veri-
ficar se essa memória é adequada verificando se Costa fez de facto 
aquilo ou se estava presente naquela ocasião; e fazemo-lo investigan-
do o paradeiro e as actividades do corpo de Costa. Mas o próprio 
Costa não pode, a partir do interior, distinguir memórias genuínas de 
imagens presentes de acontecimentos do passado que ilusoriamente 
se apresentam como memórias. O modo como Locke concebe a cons-
ciência torna difícil o estabelecimento de qualquer distinção entre 
memórias verídicas e memórias enganadoras. Esta distinção só pode-
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rá ser estabelecida se estivermos dispostos a ligar aquilo que Locke 
separou e se reconhecermos que as pessoas são seres humanos. 
 A filosofia teórica de Locke não foi tão influente quanto a sua filo-
sofia política; mas, apesar disso, a sua influência foi profunda, tanto 
mais que o seu nome se relaciona frequentemente com o do seu com-
patriota e contemporâneo, ainda que mais jovem, Sir Isaac Newton . 
Em 1687, Newton publicou o seu Philosophiae naturalis principia 
mathematica, que provocou na ciência uma revolução de muito maior 
alcance do que a Gloriosa Revolução do ano seguinte. 
 Entre várias realizações científicas, o mais importante dos feitos de 
Newton foi o estabelecimento de uma lei universal da gravitação , que 
mostrava que os corpos são atraídos uns para os outros por uma força 
directamente proporcional às suas massas e inversamente proporcio-
nal à distância que os separa. Isto permitiu-lhe colocar sob uma única 
lei não apenas o movimento dos corpos que caem em direcção à Terra, 
mas também o movimento da Lua à volta da Terra e dos planetas à 
volta do Sol. Ao mostrar que os corpos terrestres e celestes obedecem 
às mesmas leis, desferiu o golpe final na física aristotélica. Mas tam-
bém refutou o sistema mecanicista de Descartes, porque a força da 
gravidade era algo que se encontrava para além do mero movimento 
da matéria extensa. De facto, o próprio Descartes considerara a noção 
da atracção entre os corpos, mas rejeitara-a por se assemelhar à noção 
aristotélica de causa final e por implicar a atribuição de consciência a 
massas inertes. 
 A física de Newton era, pois, bastante diferente dos sistemas con-
correntes que substituiu; e, nos dois séculos que se seguiram, a física 
foi, muito simplesmente, a física newtoniana. A separação da física da 
filosofia da natureza, iniciada por Galileu, estava completa. A obra de 
Newton e dos seus sucessores não pertence à história da filosofia, mas 
à história da ciência. 





 

13 
A filosofia do continente 

na época de Luís XIV 

BLAISE PASCAL 

 Dois anos depois da publicação das Meditações de Descartes, o rei 
Luís XIV ascendeu ao trono de França. Nos primeiros 18 anos do seu 
reinado, sendo menor de idade, a governação esteve entregue a sua 
mãe, Ana de Áustria, e ao primeiro-ministro desta, o Cardeal Mazarin. 
Aquando da morte deste último, em 1661, o próprio Luís assumiu as 
tarefas governativas, tornando-se o mais absoluto de todos os monar-
cas absolutos da Europa. Em França, toda a vida política estava cen-
trada na sua corte. «L’état, c’est moi» é a mais famosa das suas decla-
rações: eu sou o Estado. Construiu em Versalhes um palácio magnífi-
co, destinado a reflectir o seu esplendor como Rei Sol. Revogou o Édito 
de Nantes e perseguiu os protestantes que viviam no seu reino; ao 
mesmo tempo, obrigou o clero católico francês a repudiar grande parte 
da jurisdição reclamada pelo Papa. No seu reinado, o teatro francês 
atingiu a perfeição clássica, com Corneille e Racine. A pintura francesa 
encontrou sumptuosa expressão na obra de Poussin e Claude. 
 Luís elevou o exército francês a uma eficácia sem paralelo e fez da 
França a mais poderosa potência singular da Europa. Adoptou uma 
política agressiva relativamente aos seus vizinhos da Holanda e de 
Espanha; e, na primeira parte do seu reinado, mostrou-se hábil a 
dividir potenciais inimigos, recrutando Carlos II de Inglaterra como 
seu aliado nas Guerras da Flandres. Só as alianças concertadas de 
outras potências europeias conseguiram limitar as suas ambições 
territoriais. Nem mesmo uma sucessão de derrotas militares, infligi-
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das pelos aliados comandados pelo Duque inglês de Marlborough, 
evitaram que, com a Paz de Utreque, em 1713, Luís colocasse um ramo 
da sua família, os Bourbon, no trono de Espanha. Mas, quando mor-
reu, em 1715, deixou atrás de si uma nação quase na bancarrota. 
 No seu reinado, o pensamento filosófico centrou-se no legado de 
Descartes. Vimos que a filosofia da natureza de Descartes fora destruí-
da pelos cientistas ingleses; mas os filósofos ingleses continuaram a 
aceitar, consciente ou inconscientemente, o seu dualismo entre a 
matéria e a mente. Do outro lado da Mancha, os seus admiradores e os 
seus críticos centravam-se mais nas tensões detectáveis no seu dua-
lismo e na relação existente no seu sistema entre mente, corpo e Deus. 
Da geração que lhe sucedeu, os três mais significativos filósofos do 
continente foram todos, de formas muito diferentes, homens profun-
damente religiosos: Pascal, Espinosa e Malebranche. 
 Como Descartes, também Pascal era simultaneamente matemáti-
co e filósofo. De facto, é duvidoso que ele próprio se considerasse, de 
todo em todo, um filósofo. Nascido em Auvergne, em 1623, dedicou-
se à geometria e à física até 1654, altura em que passou por uma con-
versão religiosa, que o pôs em contacto com os ascetas associados ao 
conv ento de Port-Royal; chamavam-se «jansenistas» a estes ascetas 
porque reverenciavam a memória do bispo Jansenius. Jansenius 
escrevera um comentário sobre Santo Agostinho que, aos olhos das 
autoridades da Igreja, se encontrava demasiadamente próximo do 
calvinismo. De acordo com a desvalorização jansenista dos poderes da 
natureza humana depois da Queda, Pascal era céptico quanto ao valor 
da filosofia, especialmente no que dizia respeito ao conhecimento de 
Deus. «Não nos parece que toda a filosofia valha uma hora de traba-
lho», escreveu certa vez; e aquando da sua morte, em 1662, desc o-
briu-se que tinha cosido ao seu casaco um pedaço de papel onde podia 
ler-se: «Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, não dos filó-
sofos nem dos sábios.» 
 Por causa do pouco valor que atribuíam ao livre-arbítrio  humano, 
os jansenistas estavam constantemente em guerra com os seus defen-
sores, os jesuítas. Pascal escreveu um livro, Cartas Provinciais, em 
que atacava a teologia moral jesuíta e a frouxidão a que, segundo ale-
gava, os confessores jesuítas encorajavam os seus clientes mundanos. 
Objecto de ataques particulares era a prática jesuíta da «direcção da 
intenção». Diz o jesuíta imaginário que figura no seu livro: «O nosso 
método de direcção consiste em a pessoa se propor, como fim das suas 
acções, um objecto permitido. Na medida em que podemos fazê-lo, 
afastamos os homens de coisas proibidas, mas, quando não podemos 
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evitar a acção, pelo menos purificamos a intenção.» Assim, por exem-
plo, é permitido matar um homem em reacção a um insulto. «Basta 
transferir a intenção do desejo de vingança, que é criminoso, para o 
desejo de defender a própria honra, que é permitido.» É óbvio que esta 
direcção da intenção mais não é que um dispositivo da imaginação, 
que pouco tem a ver com intenções genuínas, que se exprimem nos 
meios que se escolhem para obter determinados fins. Foi esta doutri-
na, e o ataque que Pascal lançou contra ela, que fez cair no descrédito 
a doutrina do duplo efeito que vimos em Tomás de Aquino, de acordo 
com a qual existe uma importante distinção moral a fazer entre os 
efeitos pretendidos e os efeitos não pretendidos de uma acção. Se a 
teoria do duplo efeito for combinada com a prática jesuíta da direcção 
da intenção, torna-se, muito simplesmente, uma capa de hipocrisia 
para a justificação dos meios pelos fins. 
 Tal como Heraclito, também Pascal era um mestre do aforismo, e 
muitos dos seus adágios tornaram-se citações conhecidas. «O homem 
é apenas um junco, a coisa mais frágil da Natureza; mas é um junco 
pensante.» «Morremos sós.» «Se o nariz de Cleópatra fosse mais 
pequeno, toda a face do mundo teria sido alterada.» No entanto, ao 
contrário de Heraclito, Pascal incluiu as suas observações num contex-
to; elas pertencem a uma colectânea de Pensées, destinada a constituir 
um tratado de apologética cristã, mas deixada incompleta pela sua 
morte. Lendo as suas observações em contexto, podemos perceber, 
ocasionalmente, que Pascal não pretendia que as tomássemos pelo seu 
valor imediato. Uma das mais famosas é a que diz: «O coração tem 
razões que a razão desconhece». Se estudarmos a sua utilização da 
palavra «coração», perceberemos que Pascal não pretende colocar o 
sentimento acima da racionalidade; está, antes, a contrastar os conhe-
cimentos intuitivo e dedutivo. É o coração, diz-nos, que nos ensina os 
fundamentos da geometria. 
 Contudo, Pascal chamou a atenção para o facto de ser possível ter 
razões para acreditar numa proposição sem possuir indícios definiti-
vos da sua verdade. Interessou-se pelo desenvolvimento da teoria 
matemática da probabilidade, no qual também participou; e pode-se 
afirmar que foi um dos fundadores da teoria dos jogos, tendo feito a 
sua mais famosa aplicação da então nascente disciplina à existência 
de Deus. Diz o crente ao não crente: 
 

Ou Deus existe, ou não. Que partido devemos tomar? Neste caso, a 
razão nada pode determinar. Separa-nos um abismo infinito; e, do 
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outro lado desta distância infinita, joga-se um jogo, que terá um de dois 
resultados possíveis. Em qual deles apostas? 

 
 Não temos a possibilidade de não apostar; isso não depende da 
nossa vontade, o jogo já tinha começado e, tanto quanto a razão nos 
pode mostrar, as hipóteses são iguais para os dois lados. Suponhamos 
que o leitor aposta que Deus existe. Se ganhar, Deus existe, e o leitor 
poderá conquistar a felicidade infinita; se perder, Deus não existe, e 
aquilo que o leitor perde é nada. Portanto essa aposta é boa. Mas 
quanto deve apostar? Suponhamos que lhe são oferecidas três vidas de 
felicidade em troca da aposta da sua vida actual — supondo, como 
anteriormente, que as possibilidades de ganhar e de perder são de 
metade para cada lado. Não faria sentido o leitor apostar toda a sua 
vida? Mas a verdade é que aquilo que lhe é oferecido é uma eternidade 
de vida feliz, e não apenas três vidas; pelo que a aposta é infinitamente 
atraente. A proporção da felicidade infinita, em comparação com aqui-
lo que nos é oferecido na vida actual, é tal que a aposta na existência 
de Deus é boa mesmo que a probabilidade de não ganhar seja eno r-
me — desde que seja apenas um número finito. 
 A aposta de Pascal assemelha-se à prova anselmiana da existência 
de Deus pelo facto de a maioria das pessoas que ouve falar dela, seja 
crente ou ateia, pressentir qualquer coisa estranha, sem ser capaz de 
dizer exactamente o que é. Em ambos os casos, o método parece fun-
cionar demasiadamente bem, se é que funciona realmente, levando-
nos a aceitar a existênc ia, não apenas de Deus, mas de uma enorme 
quantidade de seres imaginários. No caso da aposta, não é de modo 
algum claro o que significa apostar na existência de Deus. Não há 
dúvida de que Pascal pretendia dizer que isso é genericamente equiv a-
lente a viver uma vida de austero jansenismo. Mas se, como Pascal 
julgava, a razão nada pode dizer-nos por si só, quer acerca da existên-
cia, quer acerca da natureza de Deus, como podemos ter a certeza de 
qual o tipo de vida que Ele recompensará com a felicidade eterna? 
Talvez estejamos a ser convidados a apostar na existência, não apenas 
de Deus, mas do Deus jansenista. Mas, se assim é, o que fazer quando 
alguém nos convida a apostar no Deus jesuíta, ou no Deus luterano, ou 
no Deus muçulmano? 



311 

 

ESPINOSA E MALEBRANCHE 

 O mais importante dos sucessores de Descartes no continente 
europeu estava de facto preocupado com a relação entre a filosofia 
cartesiana e o Deus dos Hebreus. Baruch Espinosa nasceu em Ames-
terdão, numa família judaica de língua espanhola. Foi educado como 
judeu ortodoxo, mas cedo rejeitou uma série de doutrinas judaicas e, 
em 1656, aos 24 anos, foi expulso da sinagoga. Ganhava a vida polindo 
lentes para óculos e telescópios, primeiro em Amesterdão e mais tarde 
em Leiden e em Haia. Nunca se casou e levou uma vida de pensador 
solitário, recusando-se a aceitar nomeações académicas, embora lhe 
tivessem oferecido uma cátedra em Heidelberga e se correspondesse 
com uma série de sábios, incluindo Henry Oldenburg, o primeiro 
Secretário da Royal Society . Morreu em 1677, de tuberculose, uma 
doença profissional para um polidor de lentes, já que a morte ficou a 
dever-se, em parte, à inalação de pó de vidro. 
 A primeira obra publicada de Espinosa — a única que publicou 
com o seu próprio nome — consistia numa apresentação em forma 
geométrica dos Princípios da Filosofia de Descartes. As característi-
cas com que deparamos nesta obra inicial — a influência de Descartes 
e a preocupação com o rigor geométrico — podem encontrar-se 
igualmente na sua obra-prima da maturidade, a Ética, escrita na 
década de 60, mas só publicada depois da sua morte. Entre estas duas 
obras foi publicado, anonimamente, um tratado teológico-político 
(Tractatus Theologico-Politicus), que defende uma datação posterior 
e uma interpretação liberal dos livros do Antigo Testamento. Apre-
senta ainda uma teoria política que, partindo de uma visão hobbesia-
na dos seres humanos no estado de natureza, deriva daí a necessidade 
de um regime democrático, da liberdade de expressão  e da tolerância 
religiosa. 
 A Ética de Espinosa está organizada como a geometria de Euclides. 
As suas cinco partes tratam de Deus, da mente, das emoções e da 
servidão e liberdade humanas. Cada uma das partes começa com um 
conjunto de definições e de axiomas, procedendo à apresentação de 
provas formais de uma série de proposições, cada uma das quais não 
contém, supostamente, nada que não se siga dos axiomas e das defini-
ções, e concluindo com QED. Esta era, do ponto de vista de Espinosa, a 
melhor maneira de um filósofo deixar claros os seus pressupostos e 
mostrar as relações lógicas existentes entre as várias teses do sistema. 
Mas a elucidação de conexões lógicas não se destina apenas à clarifica-
ção do pensamento; para Espinosa, são as conexões lógicas que man-
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têm unido o Universo. Para Espinosa, a ordem e a conexão das ideias é 
igual à ordem e à conexão das coisas. 
 A chave para a filosofia de Espinosa é o seu monismo, isto é, a ideia 
de que há apenas uma substância, a substância divina infinita, idêntica 
à Natureza: Deus sive Natura , «Deus ou a Natureza». A identificação 
de Deus com a Natureza pode ser entendida de duas maneiras diferen-
tes. Se considerarmos que «Deus» é, no seu sistema, apenas uma 
maneira codificada de referir o sistema ordenado do Universo natural, 
então Espinosa apresenta-se-nos como um ateu menos que cândido. 
Se, por outro lado, supusermos que ele está a dizer que, quando os 
cientistas falam da «Natureza», estão na realidade a falar de Deus, 
então surge-nos, nas palavras de Kierkegaard, como um «homem 
embriagado de Deus». 
 O ponto de partida oficial do monismo de Espinosa é a definição de 
substância de Descartes como «aquilo que de nada mais precisa, senão 
de si própria, para existir». Esta definição só se aplica literalmente a 
Deus, uma vez que tudo o resto tem de ser criado por Deus e por Deus 
pode ser aniquilado. Descartes, porém, contava entre as substâncias 
não apenas Deus, mas também a matéria criada e as mentes finitas. 
Espinosa levou a definição mais a sério do que o próprio Descartes e 
retirou dela a conclusão de que apenas existe uma substância: Deus. A 
mente e a matéria não são substâncias; o pensamento e a extensão , 
suas características definitórias, são na realidade atributos de Deus, de 
maneira que Deus é, simultaneamente, uma coisa pensante e uma 
coisa extensa. Sendo Deus infinito, argumenta Espinosa, tem de ter 
um número infinito de atributos; mas o pensamento e a extensão são 
os únicos que conhecemos. 
 Não existem outras substâncias além de Deus porque se existissem, 
constituiriam limitações a Deus, e Deus não seria, como é, infinito. As 
mentes e os corpos individuais não são substâncias, mas apenas 
modos, ou configurações particulares, dos dois atributos divinos do 
pensamento e da extensão. Assim sendo, a ideia de uma coisa indiv i-
dual implica a essência eterna e infinita de Deus. 
 Na teologia tradicional, todas as substâncias finitas estão depen-
dentes de Deus, seu criador e causa primeira. Aquilo que Espinosa faz 
é representar a relação entre Deus e as criaturas não em termos físicos 
de causa e efeito, mas nos termos lógicos de sujeito e predicado. Qual-
quer afirmação aparentemente sobre uma substância finita é, na reali-
dade, uma predicação sobre Deus; a maneira adequada de nos referir-
mos a criaturas como nós é utilizando não um substantivo, mas um 
adjectivo. 
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 Tendo a «substância» um tão profundo significado para Espinosa, 
não podemos tomar como certo que ela exista de todo. Nem o próprio 
Espinosa o toma como certo: a existência da substância não é um dos 
seus axiomas. A substância aparece pela primeira vez, não num axio-
ma, mas numa definição: ela é «aquilo que é em si e concebido por si». 
Outra das definições iniciais de Deus apresenta-o como substância 
infinita. As primeiras proposições da Ética são dedicadas a demons-
trar que existe, no máximo, uma substância. Só na proposição XI nos é 
dito que existe pelo menos uma substância. Esta substância é infinita e 
é, portanto, Deus. 
 A demonstração que Espinosa faz da existência da substância é 
uma versão do argumento ontológico a favor da existência de Deus. O 
modo de proceder é o seguinte: uma substância A não pode ser trazida 
à existência por outra coisa, B; pois, se pudesse, a noção de B seria 
essencial à concepção de A ; desse modo, A não satisfaria a definição de 
substância atrás apresentada. Assim, qualquer substância deve ser a 
sua própria causa e conter a sua própria explicação; a existência deve 
fazer parte da sua essência. Suponhamos agora que Deus não existe. 
Nesse caso, a sua essência não implica a existência, e portanto Deus 
não é uma substância. Mas isso é absurdo, uma vez que Deus é uma 
substância por definição. Portanto, por reductio ad absurdum, Deus 
existe. 
 O ponto mais fraco deste argumento parece ser a afirmação de que 
se B é a causa de A , então o conceito de B tem de fazer parte do concei-
to de A . Isto constitui uma identificação não justificada entre as rela-
ções causais e as relações lógicas. Não é possível saber o que é um 
cancro do pulmão sem saber o que é um pulmão; mas não será possí-
vel saber o que é um cancro do pulmão sem saber o que causa o cancro 
do pulmão? A identificação da causalidade com a lógica é sorrateira-
mente introduzida pela definição original de substância, que junta o 
ser ao ser concebido. 
 Embora a prova da existência de Deus de Espinosa tenha conven-
cido poucas pessoas, são muitas as que partilham a sua visão da Natu-
reza como um todo, como um sistema unificado que contém em si a 
explicação de tudo o que o próprio sistema é. Também houve muitas 
pessoas que aceitaram a conclusão de Espinosa de acordo com a qual 
se o Universo contém a sua própria explicação, então tudo aquilo que 
acontece é determinado, não havendo possibilidade de existir uma 
sequência de acontecimentos diferente da que existe. «Na Natureza, 
nada há de contingente; tudo é determinado pela necessidade de a 
natureza divina existir e operar de uma certa forma.» 
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 Apesar da necessidade com que a Natureza opera, Espinosa afirma 
que Deus é livre. Isto não significa que tenha alternativas, mas apenas 
que existe pela mera necessidade da sua própria natureza e está livre 
de determinações exteriores. Tanto Deus como as criaturas são deter-
minados, mas Deus é autodeterminado, enquanto as criaturas são 
determinadas por Deus. Há, contudo, graus de liberdade, mesmo para 
os seres humanos. Os últimos dois livros da Ética intitulam-se «Acerca 
da Servidão Humana» e «Acerca da Liberdade Humana». A servidão 
humana é a escravização às nossas paixões; a liberdade humana é a 
libertação por meio do nosso intelecto. 
 Os seres humanos julgam, erradamente, que tomam decisões livres 
e não determinadas; não conhecendo as causas das nossas decisões, 
partimos do princípio de que elas não têm causa. A única libertação 
verdadeira consiste em tornarmo-nos conscientes das causas ocultas. 
Todas as coisas se esforçam por persistir no seu ser, ensina Espinosa; a 
essência das coisas é acompanhada pela consciência e a esta tendência 
consciente chama-se «desejo». O prazer e a dor são a consciência de 
uma transição para um nível superior ou para um nível inferior de 
perfeição da mente e do corpo. Todas as outras emoções derivam dos 
sentimentos fundamentais de desejo, prazer e dor. Mas temos de dis-
tinguir emoções activas de emoções passivas. As emoções passivas, 
como o medo e a ira, são geradas por forças externas; as emoções 
activas resultam da compreensão que a mente tem da condição huma-
na. Quando temos uma ideia clara e distinta de uma emoção passiva, 
ela transforma-se numa emoção activa; a substituição das emoções 
passivas por emoções activas é o caminho para a libertação. 
 Temos de afastar, em particular, a paixão do medo, e especialmente 
o medo da morte . «Um homem livre em nada pensa menos do que na 
morte; e a sua sabedoria é uma meditação, não sobre a morte, mas 
sobre a vida.» A chave para o progresso  moral é a avaliação da neces-
sidade de todas as coisas. Deixaremos de sentir ódio pelos outros 
quando percebermos que os seus actos são determinados pela Nature-
za. Devolver o ódio apenas o faz aumentar; mas responder-lhe com 
amor derrota-o. Aquilo que temos de fazer é lançar um olhar divino a 
todo o esquema natural das coisas, vendo-o «à luz da eternidade». 
Esta visão é, simultaneamente, um amor intelectual de Deus, uma vez 
que Deus e a Natureza são um só e, quanto mais compreendemos 
Deus, mais o amamos. 
 O amor intelectual da mente por Deus é exactamente a mesma 
coisa que o amor de Deus pelos homens, ou seja, é a expressão do 
amor-próprio de Deus por meio do atributo do pensamento. Mas, por 
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outro lado, Espinosa adverte-nos para o facto de que «aquele que ama 
a Deus não pode esforçar-se para que Deus o ame também». Na reali-
dade, se queremos que Deus nos ame em troca do nosso amor, quere-
mos que Deus não seja Deus. 
 Espinosa rejeita claramente a ideia de um Deus pessoal, tal como é 
concebido pelos judeus e pelos cristãos ortodoxos. Também considera 
uma ilusão a ideia religiosa da imortalidade da alma. Para Espinosa, a 
mente e o corpo são inseparáveis: a mente humana mais não é, na 
realidade, do que a ideia do corpo humano. «Só se pode dizer que a 
nossa mente permanece, e que a sua existência tem limites temporais, 
na medida em que isso envolve a existência efectiva do corpo.» Mas, 
quando a mente vê as coisas à luz da eternidade, o tempo deixa de 
contar; o passado, o presente e o futuro são iguais, e o tempo é irreal.  
 Pensamos no passado como aquilo que não pode ser alterado e no 
futuro como algo que está aberto a alternativas. Mas, no Universo 
determinista de Espinosa, o futuro não está menos fixado do que o 
passado. A diferença entre o passado e o futuro não deve, por isso, 
desempenhar qualquer papel nas reflexões de um homem sábio; não 
devemos preocupar-nos com o futuro nem sentir remorsos relativ a-
mente ao passado. A existência definitiva de qualquer mente como 
parte do único Universo infinito e necessário é uma verdade eterna; 
olhando para as coisas à luz das verdades eternas, a mente capta o 
Universo interminável, necessário e eterno. Nesse sentido, qualquer 
mente é eterna, e pode-se considerar que existia antes do nasc imento e 
que existirá depois da morte. Mas tudo isto é muito diferente da 
sobrevivência pessoal numa vida depois da morte em que a piedade 
popular coloca a sua esperança. Isso permitirá a Espinosa receber a 
sua própria morte com tranquilidade, mas não é de espantar que tanto 
judeus como cristãos o considerassem um herético. 
 Nicolas Malebranche é um contemporâneo cristão que se encon-
tra situado entre Espinosa e Descartes. Nascido em Paris em 1638, foi 
ordenado sacerdote da ordem do Oratório em 1664 e escreveu uma 
série de tratados filosóficos e teológicos, tendo-se mantido produtivo 
até à sua morte, em 1715. Em filosofia, seguiu Descartes com grande 
pormenor; mas, como a muitos outros, desde a Princesa Isabel, as 
doutrinas de Descartes sobre a interacção entre a alma e o corpo pare-
ceram-lhe inaceitáveis. 
 Para Malebranche, era óbvio que um ser espiritual, como a vontade 
humana, seria incapaz de mover a menor partícula de matéria. Se eu 
desejar mover o meu braço, não é a minha vontade que verdadeira-
mente causa o movimento do meu braço. A única verdadeira causa é 
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Deus que, por ocasião da minha vontade de o movimentar, faz mover o 
meu braço. O único sentido em que nó s, seres humanos, somos causas 
assenta na circunstância de proporcionarmos a Deus ocasião para 
exercer a verdadeira causalidade. É isto o famoso «ocasionalismo» de 
Malebranche. 
 Se não há uma transferência genuína da mente para o corpo, também 
não há uma transferência do corpo para a mente. Se a mente é incapaz de 
mover o corpo, o corpo é igualmente incapaz de colocar ideias na mente. 
A nossa mente é passiva, não é activa, e não consegue criar as suas pró-
prias ideias. Estas apenas podem provir de Deus. Se eu picar o dedo com 
uma agulha, a dor não provém da agulha; é directamente causada por 
Deus. Vemos todas as coisas em Deus; Deus é o ambiente em que as 
mentes vivem, da mesma maneira que o espaço é o meio em que os cor-
pos e stão localizados. 
 Malebranche estava longe de ser o primeiro a dizer que vemos as 
verdades eternas entrando em contacto, de uma forma misteriosa, com 
as ideias existentes na mente de Deus. Mas era um passo novo dizer 
que o nosso conhecimento da história contingente dos corpos mate-
riais e mutáveis provém directamente de Deus. Descartes considerava, 
evidentemente, que apenas a veracidade de Deus poderia mostrar que 
o nosso conhecimento empírico do mundo externo não era enganador. 
Mas, para Malebranche, o conhecimento empírico do mundo externo 
não existe; a sua existência é uma revelação, contida na Bíblia junta-
mente com outras verdades necessárias à salv ação. 
 Assim, pois, como Descartes e ao contrário de Espinosa, Malebran-
che aceita a existência de substâncias finitas, materiais e mentais. Mas, 
ao contrário de Descartes e como Espinosa, considera que as relações 
da mente com Deus e da matéria com Deus são muito mais íntimas do 
que a relação entre a mente e a matéria. 

LEIBNIZ 

 Tanto Malebranche como Espinosa foram influências importantes 
no pensamento de Gottfried Wilhelm Leibniz. Filho de um professor 
de filosofia da Universidade de Leipzig, Leibniz nasceu em 1646. 
Começou a ler metafísica na juventude e, por volta dos treze anos, 
familiarizou-se com os escritos dos escolásticos, relativamente a quem 
se manteve muito mais solidário do que a maioria dos seus contempo-
râneos. Estudou matemática em Iena e direito em Altdorf, onde aos 21 
anos lhe ofereceram um lugar de professor, que recusou. Entrou ao 
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serviço do Arcebispado de Mainz e, numa missão diplomática em 
Paris, conheceu muitos dos principais pensadores da época, sendo 
influenciado pelos sucessores de Descartes. Foi aí que, em 1676, inven-
tou o cálculo infinitesimal, sem ter conhecimento das descobertas de 
Newton, anteriores mas ainda por publicar. Quando regressou à Ale-
manha, visitou Espinosa e estudou a Ética em manuscrito. 
 De 1676 ao final da sua vida, Leibniz foi cortesão de sucessivos 
eleitores de Hanôver. Foi bibliotecário da biblioteca da corte de Wolf-
enbüttel e despendeu vários anos a compilar a história da Casa de 
Brunswick. Fundou sociedades eruditas e tornou-se o primeiro presi-
dente da Academia Prussiana. Era ecuménico, tanto em teologia como 
em filosofia, e fez diversas tentativas para reunificar as igrejas cristãs e 
constituir uma federação europeia. Quando, em 1714, o eleitor Jorge 
de Hanôver ascendeu ao trono do Reino Unido, com o nome de Jorge 
I, Leibniz ficou para trás. Certamente teria sido mal recebido em 
Inglaterra, pois tinha entrado em conflito com Newton acerca do direi-
to de propriedade do cálculo infinitesimal. Morreu, amargurado, em 
1716.  
 Ao longo da sua vida, Leibniz escreveu uma obra altamente original 
sobre muitos ramos da filosofia, mas apenas publicou alguns tratados, 
relativamente curtos. O seu mais antigo tratado é o breve Discurso de 
Metafísica, que em 1686 enviou a Antoine Arnauld, o autor jansenista 
da Lógica de Port Royal. A este seguiu-se, em 1695, o Novo Sistema 
da Natureza. A mais longa obra publicada em sua vida foram os 
Ensaios de Teodiceia, uma demonstração da justiça divina face aos 
males do mundo, dedic ada à rainha Carlota da Prússia. Dois dos mais 
importantes tratados curtos de Leibniz foram publicados em 1714: a 
Monadologia e os Princípios da Natureza e da Graça. Os Novos 
Ensaios sobre o Entendimento Humano , que constituem uma crítica 
substancial ao empirismo de Locke, só foram publicados 50 anos 
depois da sua morte. Uma grande parte da sua interessantíssima obra 
só se tornou pública nos séculos XIX  e XX . 
 Tendo Leibniz deixado por publicar muitas das suas mais relevan-
tes ideias, a correcta interpretação da sua filosofia continua a ser con-
troversa. Este filósofo escreveu bastante sobre lógica, metafísica, ética 
e teologia filosófica; o seu conhecimento de todos estes conteúdos era 
enciclopédico; e a verdade é que projectou a realização de uma enci-
clopédia abrangente do conhecimento humano, a ser produzida em 
cooperação por sociedades eruditas e  ordens religiosas.  
 Ainda não é claro até que ponto as significativas contribuições de 
Leibniz para estas diferentes disciplinas são consistentes umas com as 
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outras, e que partes do seu sistema são fundamentos e que partes são 
superstruturas. Mas há profundas ligações entre partes da sua produ-
ção que, à primeira vista, parecem não ter muito a ver umas com as 
outras. No seu De Arte Combinatoria, propõe a ideia de um alfabeto 
do pensamento humano por meio do qual todas as verdades possam 
ser analisadas, e pretende desenvolver uma linguagem única e univer-
sal que espelhe a estrutura do mundo. O seu interesse por esta lingua-
gem teve origem, em parte, no seu desejo de unir as confissões cristãs, 
cujas diferenças eram provocadas, na sua opinião, pelas imperfeições e 
ambiguidades das diversas linguagens naturais da Europa. Uma lin-
guagem como essa promoveria ainda a cooperação internacional entre 
cientistas de diferentes nações.  
 Não tendo Leibniz nunca publicado a sua filosofia sistematicamen-
te, temos de considerar as suas opiniões de forma fragmentária. Na 
lógica, distingue verdades de razão e verdades de facto. As verdades de 
razão são necessárias, e o seu oposto é impossível; as verdades de facto 
são contingentes, e o seu oposto é possível. Ao contrário das verdades 
de razão, as verdades de facto não se baseiam no princípio de contra-
dição, mas num princípio diferente: o princípio de que nada acontece 
sem uma razão suficiente para ser assim e não de outra maneira. Este 
princípio da razão suficiente foi uma inovação de Leibniz e, como 
veremos, viria a conduzir a conclusões um pouco surpreendentes. 
 Todas as verdades necessárias são analíticas: «Quando uma verda-
de é necessária, a sua razão pode ser encontrada por análise, isto é, 
resolvendo-a em ideias e verdades mais simples até chegarmos às 
ideias e às verdades primeiras.» As proposições contingentes, ou ver-
dades de facto, não são analíticas em nenhum sentido óbvio, e os 
homens só podem descobri-las pela investigação empírica. Mas, do 
ponto de vista de Deus, são analíticas. 
 Consideremos a história de Alexandre Magno, que consiste numa 
série de verdades de facto. Vendo a noção indiv idual de Alexandre, 
Deus percebe que nela estão contidos todos os predicados correcta-
mente atribuíveis a Alexandre: que ele conquistou Dario, que morreu 
de morte natural, etc. Em «Alexandre conquistou Dario», o predicado 
está, de alguma maneira, contido no  sujeito; e tem de estar presente 
em qualquer ideia completa e perfeita de Alexandre. Uma pessoa de 
quem esse predicado não pudesse ser afirmado não seria o nosso Ale-
xandre, mas outra pessoa qualquer. Daí que a proposição seja, em 
certo sentido, analítica. Mas a análise necessária para exibi-la seria 
uma análise infinita, que apenas Deus pode realizar. E, embora um 
Alexandre possível possuísse todas estas propriedades, a existência 
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efectiva de Alexandre é contingente, mesmo do ponto de vista de Deus. 
A única existência necessária é a do próprio Deus. 
 Leibniz declarou a Arnauld que a teoria de que todos os predicados 
correctamente atribuíveis estão contidos na noção do sujeito implicava 
que cada alma fosse um mundo separado, independente de tudo, 
excepto de Deus. Um «mundo separado» deste género seria aquilo a 
que mais tarde Leibniz chamaria uma «mónada» e, na sua Monadolo-
gia, apresenta um sistema semelhante ao de Malebranche. Mas chegou 
à mesma posição por uma via diferente. 
 Tudo aquilo que é complexo, argumenta Leibniz, é constituído por 
aquilo que é simples, e tudo aquilo que é simples é inextenso, pois, se 
fosse extenso, poderia continuar a ser dividido. Mas tudo aquilo que é 
material é extenso, pelo que tem de haver entidades simples e imateriais, 
semelhantes à alma. Essas entidades são as mónadas. Enquanto para 
Espinosa há apenas uma substância, com os atributos do pensamento e 
da extensão, e enquanto para Malebranche há substâncias independen-
tes, algumas com as propriedades da matéria e outras com as proprieda-
des da mente, para Leibniz há um número infinito de substâncias, que 
têm unicamente as propriedades da mente. 
 Como as substâncias de Malebranche, as mónadas de Leibniz não 
podem ser causalmente afectadas por outras criaturas. «As mónadas 
não têm janelas, pelas quais possa entrar ou sair o que quer que seja.» 
Não tendo partes, não podem aumentar nem diminuir: apenas podem 
começar por criação e terminar por aniquilação. Podem, no entanto, 
alterar-se; na realidade, alteram-se constantemente; mas alteram-se a 
partir de dentro. Não tendo propriedades físicas que possam alterar-
se, as suas modificações têm de ser modificações de estados mentais: a 
vida de uma mónada, afirma Leibniz, é uma série de percepções. 
 Mas a percepção não implicará causalidade? Quando vejo uma 
rosa, a minha visão não será causada pela rosa? Não, replica Leibniz, 
uma vez mais de acordo com Malebranche. Uma mónada espelha o 
mundo, não por ser afectada pelo mundo, mas porque Deus a progra-
mou para mudar em sincronia com o mundo. Um bom relojoeiro pode 
construir dois relógios que se mantenham tão certos que batam as 
horas ao mesmo tempo para sempre. Relativamente a todas as suas 
criaturas, Deus é esse relojoeiro: no começo das coisas, pré-
estabeleceu uma harmonia do Universo. 
 Todas as mónadas têm percepção, ou seja, têm um estado interno 
que é uma representação de todos os outros elementos do Universo. O 
estado interior altera-se quando o ambiente muda, não por causa da 
mudança ambiental, mas por causa do movimento interno ou «apetên-
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cia», cuja programação foi nelas introduzida por Deus. As mónadas 
são autómatos incorpóreos: quando Leibniz pretende salientar este 
aspecto, chama-lhes «entelequias». 
 

Há um mundo de seres criados — de coisas vivas, animais, entelequias 
e almas — na menor parte da matéria. Cada porção de matéria pode ser 
concebida como um jardim cheio de plantas ou um lago cheio de pei-
xes. Mas cada ramo de cada planta, cada membro de cada animal e 
cada gota das suas partes líquidas é, por sua vez, outro jardim ou lago.  

 
 Actualmente, estamos familiarizados com a ideia de que o corpo 
humano é um conjunto de células, cada uma das quais tem uma vida 
individual. As mónadas que correspondem — no sistema de Leibniz — 
a um corpo humano são semelhantes às células pelo facto de terem 
uma história vital individual, mas diferentes das células pelo facto de 
serem imateriais e imortais. Cada animal tem uma entelequia que é a 
sua alma; mas os membros do seu corpo estão cheios de outras coisas 
vivas, que têm as suas próprias almas. No ser humano, a mónada 
dominante é a alma racional. Em comparação com outras mónadas, 
esta mónada dominante tem uma vida mental mais viva e uma apetên-
cia mais imperiosa. Não tem apenas percepção, mas «apercepção », ou 
seja, consciência ou conhecimento reflexivo do estado interior, que é a 
percepção. O seu próprio bem é o objectivo, ou causa final, não apenas 
da sua própria actividade, mas também da de todas as outras mónadas 
que ela domina. Isto é tudo quanto resta, no sistema de Leibniz, da 
tese de Descartes de que a mente age sobre o corpo.  
 Haverá em tudo isto espaço para o livre-arbítrio ? Tal como os 
outros agentes, finitos ou infinitos, os seres humanos precisam de ter 
uma razão para agir: isso segue-se do «princípio da razão suficiente» 
de Leibniz. Mas, no caso dos agentes livres, defende ele, os motivos 
que fornecem a razão suficiente «inclinam sem obrigar». É, porém, 
difícil compreender como pode haver aqui lugar para um tipo especial 
de liberdade para os seres humanos. É certo que, no seu sistema, 
nenhum tipo de agente é accionado a partir do exterior; todos eles são 
completamente autodeterminados. Mas nenhum agente, seja ele 
racional ou não, pode afastar-se da história que lhe foi atribuída na 
harmonia pré-estabelecida. Daí que a «liberdade de espontaneidade» 
de Leibniz — a liberdade de agir com base nas motivações próprias — 
pareça uma liberdade ilusória.  
 Leibniz tem uma resposta para esta objecção, que se assemelha à 
tese do jesuíta Molina sobre a relação entre Deus e o Universo criado. 
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Antes de decidir criar o mundo, sustenta Leibniz, Deus inspecciona o 
número infinito de criaturas possíveis. Entre as criaturas possíveis, 
haverá muitos Júlios Césares possíveis; e, entre estes, haverá um Júlio 
César que atravessará o Rubicão e outro que não o fará. Cada um des-
tes Césares possíveis agirá por uma razão, e nenhum deles terá neces-
sariamente de existir (não há nenhuma lei da lógica que estabeleça que 
o Rubicão tem de ser atravessado, ou que não tem de sê-lo). Assim, 
pois, quando Deus decide conceder ex istência ao César que atravessa o 
Rubicão, está a tornar real um César capaz de escolha livre. Por isso, o 
nosso César atravessou livremente o Rubicão. 
 Mas que dizer da escolha do próprio Deus de dar existência ao 
mundo real em que vivemos, em contraste com a miríade de outros 
mundos possíveis que poderia ter criado? Havia alguma razão para 
essa escolha e terá sido uma escolha livre? A resposta de Leibniz é que 
Deus escolheu livremente criar o melhor de todos os mundos possí-
veis; de outro modo, não podia ter uma razão suficiente para criar este 
mundo e não outro. 
 Nem todas as coisas que são antecipadamente possíveis podem ser 
conjuntamente actualizadas; nos termos de Leibniz, A e B podem ser 
possíveis, mas não ser compossíveis. Qualquer mundo criado é, pois, 
um sistema de compossíveis, e o melhor mundo possível é o sistema 
que possui o maior excedente de bem sobre o mal. Um mundo em que 
existe um livre-arbítrio, que por vezes é usado pecaminosamente, é 
melhor do que um mundo em que não há liberdade nem pecado. Logo, 
o mal que há no mundo não constitui um argumento contra a bondade 
de Deus. Porque é bom, e necessariamente bom, Deus escolhe o mun-
do mais perfeito. Contudo, age livremente porque, embora não possa 
criar senão o melhor, não precisava de ter criado de todo em todo. 
 É interessante comparar a posição de Leibniz sobre este ponto com 
as posições de Descartes e de Tomás de Aquino. O Deus de Descartes 
era totalmente livre; até mesmo as leis da lógica resultavam do seu fiat 
arbitrário. Leibniz, como Tomás de Aquino antes dele, afirmava que as 
verdades eternas não dependiam da vontade de Deus mas do seu pen-
samento; no que dizia respeito à lógica, Deus não tinha alternativa. O 
Deus de Tomás de Aquino, embora não fosse tão livre como o de Des-
cartes, está menos limitado que o de Leibniz. Pois, de acordo com 
Tomás de Aquino, embora tudo aquilo que Deus faz seja bom, nunca é 
obrigado a fazer o melhor. De facto, para Tomás de Aquino, dada a 
omnipotência de Deus, a noção de «o melhor de todos os mundos 
possíveis» é tão absurda como a de «o maior de todos os números 
possíveis». 
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 O optimismo de Leibniz é objecto do escárnio memorável de Voltai-
re. Na sua novela Candide, o leibniziano Dr. Pangloss reage a uma 
série de misérias e de catástrofes com o sortilégio: «Tudo foi feito com 
a melhor das intenções no melhor dos mundos possíveis». 
 A monadologia leibniziana é uma eflorescência barroca da metafísi-
ca cartesiana. A sua obra marca o ponto alto do racionalismo do conti-
nente europeu; os seus sucessores na Alemanha, especialmente Wolff,  
desenvolv eram um escolástica dogmática, que foi o sistema em que 
Immanuel Kant foi formado e que, na sua maturidade, viria a criticar 
devastadoramente. A grandeza de Leibniz não está nas suas criações 
sistemáticas, mas nas concepções e distinções com que contribuiu para 
diversos ramos da filosofia, que se tornaram moeda corrente entre os 
filósofos posteriores. 
 Já deparámos com algumas delas — a distinção entre diferentes 
tipos de verdades, as noções de analiticidade e compossibilidade. 
Podemos acrescentar ainda o tratamento que Leibniz dá à identidade. 
Partindo do princípio da razão suficiente, conclui Leibniz que não há 
na Natureza dois seres indiscerníveis entre si; pois, se assim fosse, 
Deus agiria sem razão ao tratá-los de forma diferente. Deste princípio 
da identidade dos indiscerníveis, deriva uma definição da identidade 
de termos. «São idênticos os termos que possam ser substituídos uns 
pelos outros sempre que quisermos sem que se altere a verdade de 
qualquer afirmação.» Se tudo aquilo que é verdade de A é verdade de 
B, e vice-versa, então A  = B. Esta definição de identidade, conhecida 
por «lei de Leibniz», embora menos subtil que a de Locke, foi tomada 
pela maioria dos filósofos subsequentes como a base das suas discus-
sões sobre a identidade. 



 

14 
A filosofia britânica no século XVIII 

BERKELEY  

 Em 1715, morre o rei Luís XIV de França. Um ano antes, morrera a 
rainha Ana, a última dos monarcas Stuart de Inglaterra, e, aquando da 
sua morte, a coroa inglesa foi entregue à dinastia de Hanôver, a fim de 
preservar a sucessão protestante. O hanoveriano rei Jorge conseguiu 
manter o trono, opondo-se às tentativas perpetradas pelo filho e pelo 
neto de Jaime II («o Jovem e o Velho Pretendentes») para restaurar a 
linhagem Stuart. No começo do século XVIII, no reinado de Ana, as 
coroas da Inglaterra e da Escócia unificaram-se; as de Inglaterra e da 
Irlanda foram unificadas no final do século, no reinado de Jorge III. 
Assim se formou o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Aconte-
ce que os melhores filósofos de língua inglesa do século XVIII foram 
irlandeses ou escoceses, embora todos considerassem que estavam a 
prosseguir a tradição do inglês John Locke. 
 George Berkeley  nasceu na Irlanda em 1685 e, depois de acabar o 
seu curso no Trinity College de Dublin, publicou uma série de curtas 
mas importantes obras filosóficas. A sua Nova Teoria da Visão foi 
publicada em 1709, o Tratado do Conhecimento Humano  em 1710, e 
os Três Diálogos em 1713. Nesse ano, partiu para Inglaterra, onde se 
tornou membro do círculo de Swift e de Pope. Viajou pela Europa e 
pela América, e a certa altura, planeou instalar um colégio missionário 
nas Bermudas. Tornou-se Bispo de Cloyne em 1734 e, em 1753, morreu 
solitariamente em Oxford, onde se encontra sepultado, na Catedral da 
Igreja de Cristo. O seu nome foi dado a um College em Yale e a uma 
cidade universitária da Califórnia. 
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 O ponto de partida filosófico de Berkeley é a teoria da linguagem de 
Locke. De acordo com Locke, as palavras têm significado por represen-
tarem ideias; e as palavras gerais, como os predicados categoriais, 
correspondem a ideias gerais abstractas. A capacidade de formar essas 
ideias é o que mais relevantemente distingue os seres humanos dos 
outros animais. 
 Berkeley  retira do Ensaio  de Locke  duas teorias diferentes acerca 
dos significados dos termos gerais. Uma delas, a que podemos chamar 
«teoria representacional», afirma que uma ideia geral é uma ideia 
particular que representa toda uma família, assim como um professor 
de geometria desenha um triângulo particular a fim de representar 
todos os triângulos. Outra, a que podemos chamar «teoria eliminati-
va», é a de que uma ideia geral é uma ideia particular que apenas 
contém aquilo que é comum a todos os part iculares do mesmo tipo: a 
ideia abstracta de homem elimina aquilo que é peculiar a Pedro, a 
Jaime e a João, e retém apenas aquilo que é comum a todos. Assim, a 
ideia abstracta de homem contém a cor, mas não uma cor particular, a 
estatura, mas não uma estatura particular, etc. Há uma passagem em 
que Locke combina aspectos das duas teorias, onde explica que é 
necessário esforço e habilidade para formar a ideia geral de triângulo, 
«pois ele não pode ser oblíquo nem rectangular, nem equilátero, nem 
isósceles, nem escaleno; mas tem de ser tudo isto e nada disto ao 
mesmo tempo». 
 Protesta Berkeley, afirmando que isto é absurdo. «A ideia de 
homem que formo tem de ser de um branco, de um negro ou de um 
moreno, de um homem curvado, alto, baixo ou de meia altura. Não 
posso, por nenhum esforço do pensamento, conceber a ideia abstrac-
ta.» Se por «ideia» Berkeley entende aqui uma imagem, a sua crítica 
parece mal dirigida. As imagens mentais não têm de ter todas as pro-
priedades daquilo de que são imagens, da mesma maneira que um 
retrato em tela não tem de representar todas as características de 
quem para ele posou. Um modelo de um vestido não tem de especificar 
a cor do vestido, embora qualquer vestido real tenha de ter uma cor 
determinada. Uma imagem mental de um vestido sem uma cor parti-
cular não é mais problemática do que um modelo não específico de um 
vestido. De facto, uma imagem que tivesse todas as cores e nenhuma, 
simultaneamente, como o triângulo de Locke, que tinha todas as for-
mas e forma nenhuma, simultaneamente, seria uma imagem estranha. 
Mas é injusto julgar a descrição de Locke apenas por esta passagem 
retórica.  
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 Quando Locke realmente se desnorteia é quando pensa que a posse 
de um conceito (que se manifesta, tipicamente, na capacidade de usar 
uma palavra) deve ser explicada pela posse de imagens. Para poder-
mos utilizar uma figura, ou uma imagem, para representar X, já temos 
de ter um conceito de X. Por outro lado, os conceitos não podem ser 
adquiridos simplesmente retirando características às imagens. Para 
além de tudo o mais, há conceitos aos quais não corresponde qualquer 
imagem: por exemplo, os conceitos lógicos, como os que correspon-
dem às palavras «tudo» e «não». Há outros conc eitos que nunca pode-
riam ser relacionados com imagens de forma não ambígua, como os 
conceitos aritméticos. A mesma imagem pode representar quatro 
pernas e um cavalo, ou sete árvores e um pequeno bosque. 
 Berkeley tinha razão quando se opunha a Locke e defendia que 
podemos separar o domínio da linguagem da posse de imagens gerais 
abstractas; mas a sua solução alternativa, de que os nomes «significam 
indiferentemente um grande número de ideias particulares», estava 
igualmente errada. Quando distinguimos a posse de conceitos do 
tráfico de imagens, as imagens mentais tornam-se filosoficamente 
destituídas de importância. A imagética passa a ser tão essencial ao 
pensamento como as ilustrações a um livro. Não são as nossas imagens 
que explicam os conceitos que possuímos, são os nossos conceitos que 
conferem significado às nossas imagens. 
 Os argumentos de Berkeley  contra as ideias abstractas são apresen-
tados de forma mais completa no seu Tratado do Conhecimento 
Humano; as suas outras críticas a Locke são elegantemente desenvol-
vidas nos seus Três Diálogos entre Hilas e Filonous. O sistema filosó-
fico do próprio Berkeley pode resumir-se na fórmula esse est percipi: 
para as coisas que não pensam, existir não é senão ser percepcionado. 
 Nos Três Diálogos, o sistema é desenvolvido em quatro etapas. 
Berkeley começa por defender que todas as qualidades sensíveis são 
ideias. A seguir, derruba a noção de matéria inerte. Depois, demonstra 
a existência de Deus. E, finalmente, reinterpreta a linguagem comum 
por forma a adaptá-la à sua própria metafísica e defende a ortodoxia 
do seu sistema. A linguagem de Berkeley é económica, lúcida e elegan-
te, e não é difícil distinguir os argumentos que são sólidos dos que o 
não são, pelo que os Diálogos constituem um texto ideal para um 
curso de iniciação à filosofia. 
 No primeiro diálogo, utilizando Locke como aliado, Berkeley 
defende que as qualidades secundárias são subjectivas; em seguida, 
voltando-se contra Locke, produz argumentos paralelos a favor da 
subjectividade das qualidades primárias. Partindo da premissa de 
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Locke de que apenas as ideias são imediatamente percepcionadas, 
Berkeley  chega à conclusão de que não há ideias, nem sequer as das 
qualidades primárias, que sejam semelhantes aos objectos. 
 As duas personagens do diálogo são Hilas, o amigo lockeano da 
matéria, e Filonous, o porta-voz berkeleyano do idealismo. Mas Hilas é 
afinal, logo desde o princípio, um amigo muito vago da matéria, por-
que aceita sem argumentar a premissa de que não percepcionamos as 
coisas materiais em si mesmas, mas apenas as suas qualidades sensí-
veis. «As coisas sensíveis», afirma ele, «mais não são do que certas 
qualidades sensíveis.» As coisas materiais podem ser inferidas, mas 
não são percepcionadas. «Os sentidos nada percepcionam que não 
percepcionem imediatamente, porque os sentidos não fazem inferên-
cias». 
 Hilas mantém, contudo, a objectiv idade das qualidades sensíveis e, 
a fim de destruir esta posição, Berkeley obriga Filonous a expor a 
argumentação utilizada por Locke para demonstrar a subjectividade 
do calor. Como vimos, há uma série de falácias neste argumento. É na 
boca de Hilas que Berkeley  astutamente coloca muitos dos passos em 
falso, como o que se encontra na passagem seguinte: 
 

Fil.  O calor é, então, uma coisa sensível? 
Hil.  Certamente que sim. 
Fil.  E a realidade das coisas sensíveis consiste em  serem percepcio-

nadas? Ou será algo distinto de serem percepcionadas, e que não 
tem qualquer r elação com a mente? 

Hil.  Existir é uma coisa e ser percepcionado é outra. 
Fil.  Estou a referir-me apenas às coisas sensíveis. E é acerca delas 

que pergunto se, quando falas da sua existência real, estás a 
referir -te a uma substância exterior à mente, e distinta do facto 
de serem percepcionadas. 

Hil.  Falo de um ser real e absoluto, distinto do facto de serem per-
cepcionadas, e sem qualquer relação com ele.  

 
 Um defensor mais astuto da objectividade das qualidades poderia 
ter admitido que elas podem ter alguma relação com o facto de serem 
percepcionadas, ainda que insistisse no facto de serem distintas da 
percepção. 
 Despido da sua forma dialógica, o argumento é o seguinte. Todos os 
graus de calor são percepcionados pelos sentidos e, quanto maior é o 
calor, mais sensivelmente é percepcionado. Mas um grau elevado de 
calor é uma grande dor; a substância material é incapaz de sentir dor, 
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e portanto o calor em grau elevado não pode encontrar-se na substân-
cia material. Todos os graus de calor são igualmente reais, pelo que se 
um calor em grau elevado não é algo num objecto externo, também 
não o é nenhum calor. 
 Hilas responde sempre «sim» ou «não» às questões de Filonous, 
que é o condutor da discussão, quando na verdade devia fazer distin-
ções. Quando Filonous lhe pergunta: «Não constitui o mais veemente e 
intenso grau de calor uma dor intensa?», Hilas deveria replicar: talvez 
a sensação de calor seja uma dor, mas o calor em si mesmo não é uma 
dor. E quando Filonous pergunta: «A tua substância material é um ser 
desprovido de sensações, ou um ser dotado de sentidos e de percep-
ção?», Hilas devia responder: algumas substâncias materiais (por 
exemplo, as pedras) são desprovidas de sensações; outras (por exem-
plo, os gatos) têm sensações. Seria maçador seguir, linha a linha, a 
destreza com que Hilas é levado a negar a objectividade da sensação de 
calor. São cometidas falácias paralelas nos argumentos acerca dos 
paladares, dos odores, dos sons e das cores. 
 Na conclusão do primeiro diálogo, Filonous pergunta se será de todo 
em todo possível as ideias serem semelhantes às coisas. Como pode uma 
cor visível ser semelhante a uma coisa real que é, em si mesma, invisível? 
Pode alguma coisa ser semelhante a uma sensação ou ideia, a não ser 
outra sensação ou ideia? Hilas está de acordo em afirmar que nada, a não 
ser uma ideia, pode ser semelhante a uma ideia, e que nenhuma ideia 
pode existir sem a mente; daí que seja incapaz de defender a realidade 
das substâncias materiais. 
 No segundo diálogo, contudo, Hilas tenta ripostar e apresenta uma 
série de argumentos a favor da existência da Matéria; todos são rapi-
damente recusados. A Matéria não é percepcionada, porque se acor-
dou que apenas as ideias são percepcionadas. Filonous convence Hilas 
a afirmar que a matéria é uma substância extensa, sólida, móvel, inac-
tiva e incapaz de pensar. Essa coisa não pode ser a causa das nossas 
ideias, porque aquilo que é incapaz de pensar não pode ser a causa do 
pensamento. Deveremos afirmar que a Matéria é um instrumento da 
causa divina? Certamente que Deus, que pode agir apenas pela sua 
vontade, não precisa de instrumentos inertes! Ou deveremos dizer que 
a Matéria fornece a Deus a ocasião para agir? Mas certamente que o 
sapientíssimo não precisa de ser incitado a agir! 
 «Não percebes, finalmente», escarnece Filonous, «que, em todas 
estas diferentes acepções da Matéria, apenas tens estado a supor algo 
que não sabes o que é, que não tem razão de ser, nem qualquer objec-
tivo?» A Matéria não pode ser defendida, nem como objecto, nem 
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como substrato, causa, instrumento ou ocasião. Nem sequer pode ser 
colocada sob a noção mais abstracta possív el de entidade; pois não 
existe no espaço, nem tem maneira de existir. Porque não corresponde 
a qualquer noção da mente, tudo o que a Matéria pode ser é nada. 
 Fantasiou-se a existência da matéria a fim de constituir a base das 
nossas ideias. Porém, no sistema de Berkeley , esse papel não compete 
à matéria, mas a Deus; e a existência do mundo sensível fornece uma 
prova da existência de Deus. O mundo é constituído apenas por ideias, 
e nenhuma ideia pode existir a não ser numa mente. Mas as coisas 
sensíveis têm uma existência exterior à minha mente, uma vez que são 
independentes dela. Têm, portanto, de existir noutra mente enquanto 
não estou a percepcioná-las. «E, uma vez que isso se aplica a todos os 
outros espíritos finitos criados, segue-se necessariamente que existe 
uma Mente eterna e omnipresente que conhece e compreende todas as 
coisas.» 
 Mesmo que concedamos que o mundo sensível é constituído exclu-
sivamente por ideias, parece haver uma falha nesta prova da existência 
de Deus. Não podemos passar, sem cometer uma falácia, da premissa 
«Não há qualquer mente finita na qual todas as coisas existam» para a 
conclusão «portanto, há uma mente infinita na qual todas as coisas 
existem». (Compare-se com: «Não há qualquer estado-nação de que 
todas as pessoas sejam cidadãs; portanto, há um Estado internacional 
de que todas as pessoas são cidadãs».) 
 A tarefa final que Berkeley  confia a Filonous é a de reinterpretar a 
linguagem corrente a fim de que as nossas crenças comuns acerca do 
mundo acabem por ser verdadeiras. As afirmações acerca das substân-
cias materiais têm de ser traduzidas em afirmações acerca de colecções 
de ideias. «As coisas reais são as próprias coisas que vejo e sinto e 
percepciono por intermédio dos meus sentidos […] Um pedaço de pão 
sensível, por exemplo, acomoda-se mil vezes melhor ao meu estômago 
do que esse pão real insensível e ininteligível de que falas.» 
 Uma substância material é uma colecção de impressões ou ideias 
sensíveis percepcionadas por diversos sentidos, tratadas como uma 
unidade pela mente por causa da conjunção constante entre elas. Esta 
tese, chamada «fenomenismo», é, de acordo com Berkeley , perfeita-
mente conciliável com a utilização de instrumentos de explicação 
científica e com o desenvolv imento de leis da natureza; estas estabele-
cem relações, não entre coisas, mas entre fenómenos, isto é, entre 
ideias. Aquilo que normalmente consideramos ser a diferença entre a 
aparência e a realidade deve explicar-se, muito simplesmente, em 
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termos da maior ou menor vivacidade das ideias e dos diversos graus 
de controlo voluntário que as acompanham. 
 Berkeley conclui a sua exposição com uma série de garantias aos 
leitores ortodoxos. A tese de que o mundo é constituído por ideias na 
mente de Deus não conduz à conclusão de que Deus sofre dor, ou de 
que é o autor do pecado, ou de que é um criador inadequado, incapaz 
de produzir alguma coisa real fora de si próprio. 
 O sistema de Berkeley  é mais contra-intuitivo do que o de Locke, 
porque nega a realidade da matéria e de toda a existência extra-
mental, não deixando espaço para outra causalidade que não a causa-
lidade voluntária de espíritos finitos ou infinitos. Por outro lado, ao 
contrário de Locke, Berkeley permite que as qualidades pertençam 
genuinamente aos objectos e que se possa genuinamente conhecer a 
existência dos objectos dos sentidos. Se, no final das contas, nenhum 
dos sistemas é remotamente credível, isso acontece por causa do radi-
cal erro comum a ambos; a saber: a tese de que as ideias, e apenas as 
ideias, são percepcionadas. Mas o filósofo em cuja obra podemos 
observar de forma mais clara as consequências dos pressupostos empi-
ristas é David Hume. 

HUME E A FILOSOFIA DA MENTE 

 Hume nasceu em Edimburgo, em 1711. Foi um filósofo precoce, e a 
sua obra principal, o Tratado sobre o Entendimento Humano , foi 
escrita antes dos 30 anos. Nas suas próprias palavras, «saiu nado-
morto do prelo»; o que talvez não seja surpreendente, tendo em conta 
o seu estilo rebuscado, sinuoso e repetitivo. Hume reescreveu grande 
parte do seu conteúdo em dois volumes mais populares: Investigação 
sobre o Entendimento Humano (1748) e Investigação sobre os Princí-
pios da Moral (1751). Tentou, sem êxito, obter um lugar de professor 
em Edimburgo; em vida, foi mais conhecido como historiador do que 
como filósofo, uma vez que, entre 1754 e 1761, escreveu uma história 
de Inglaterra em seis volumes, com uma forte tendência conservadora. 
Na década de 1760, foi secretário da Embaixada Britânica em Paris. 
Foi um homem afável, que fez o possível por se tornar amigo do difícil 
filósofo Rousseau. O economista Adam Smith dizia que Hume se 
encontrava tão perto da perfeição quanto um ser humano podia estar. 
Nos últimos anos da sua vida, escreveu um ataque filosófico à teologia 
natural, Diálogos sobre a Religião Natural, publicado em 1776, três 
anos depois da sua morte. Para desapontamento de James Boswell 
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(que registou em pormenor a doença que o levou à morte), morreu 
serenamente, tendo rejeitado os consolos da religião. 
 O Tratado sobre a Natureza Humana começa por dividir os con-
teúdos («percepções») da mente em duas classes — impressões e 
ideias —, em vez de, na sequência de Locke, chamar «ideias» a todos 
os conteúdos. As impressões têm mais força e são mais vívidas do que 
as ideias. Nas impressões incluem-se as sensações e as emoções; as 
ideias são aquelas coisas que o pensamento e o raciocínio envolvem. 
Nunca é muito claro, em Hume, o que significa esta vivacidade; é uma 
característica que por vezes parece ter a ver com a quantidade de por-
menores que uma percepção contém, outras com o seu colorido emo-
cional, e outras com o seu efeito sobre a acção. Trata-se de uma noção 
demasiadamente vaga para se poder fazer uma distinção clara; e a sua 
utilização para diferenciar o pensamento do sentimento leva a que 
ambos se assemelhem demasiadamente entre si. 
 As ideias, declara Hume, são cópias de impressões. À primeira 
vista, isto parece uma definição, mas Hume apela à experiência para 
apoiá-la. De vez em quando, convida o leitor a olhar para dentro de si 
próprio, a fim de verificar este princípio, e diz-nos que ele é sustentado 
pelo facto de um cego de nascença não ter qualquer ideia das cores. 
Quer seja uma definição ou uma hipótese, a tese destina-se a ser apli-
cada exclusivamente a ideias simples. Posso construir uma ideia com-
plexa da Nova Jerusalém sem nunca ter visto tal cidade. Mas, no caso 
das ideias simples, afirma Hume, aplica-se quase sem excepção a regra 
de acordo com a qual existe uma correspondência biunívoca entre as 
ideias e as impressões. O significado de «simples» acaba por ser tão 
escorregadio como o de «vívido». Mas, sempre que pretende atacar a 
metafísica, Hume aplica vigorosamente o princípio de que «não há 
ideias sem impressões prévias». 
 Hume diz-nos que há duas maneiras de as impressões reaparece-
rem como ideias: há ideias da memória e ideias da imaginação . As 
ideias da memória diferem das ideias da imaginação em dois aspectos: 
são mais vív idas e preservam a ordem no tempo e no espaço das 
impressões originais. Uma vez mais, não é claro que distinção está 
exactamente a ser feita aqui. Pretenderão estas diferenças distinguir a 
memória genuína da memória ilusória? O segundo critério seria sufi-
ciente para fazer tal distinção, mas é evidente que ninguém pode apli-
cá-lo a si próprio para estabelecer se uma memória particular é genuí-
na. Ou visarão os critérios distinguir pretensas memórias, precisas ou 
desadequadas, do movimento livre da imaginação? Aqui, poder-se-ia 
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utilizar o primeiro critério, mas ele seria pouco fiável, uma vez que as 
fantasias podem ser mais obsessivas do que as memórias.  
 Quando fala de memória, Hume parece estar sempre a pensar na 
recuperação, por parte da imaginação , de acontecimentos do passado; 
mas, evidentemente, esse é apenas um dos aspectos em que se exerce o 
nosso conhecimento do passado, e nem sequer o mais importante. Se 
«memória» é uma palavra que abrange muitas coisas diferentes, 
«imaginação» abrange ainda mais acontecimentos, capacidades e 
erros de diferentes tipos. A imaginação pode ser, entre outras coisas, 
uma percepção errada («alguém bateu à porta, ou fui eu que imagi-
nei?»), uma recordação errada («pus a carta no correio, ou imaginei 
que o fiz?»), uma crença não sustentada («imagino que não vai passar 
muito tempo antes de ele se arrepender de se ter casado com ela»), a 
criação de hipóteses («imaginem-se as consequências de uma guerra 
nuclear entre a Índia e o Paquistão») e a originalidade criadora («a 
imaginação de Blake não tem igual»). Nem todos estes tipos de imagi-
nação implicam necessariamente o tipo de imagem mental que Hume 
apresenta como paradigma. 
 Quando a criação de imagens mentais está envolvida, o seu papel é 
muito diferente daquele que Hume lhe atribui. Hume considerava ele 
que o significado das palavras da nossa linguagem consistia na sua 
relação com as impressões e as ideias. Na sua opinião, é o fluxo de 
impressões e ideias na nossa mente que garante que as nossas afirma-
ções não sejam sons vazios, mas uma expressão do pensamento; e, se 
não se puder mostrar que uma palavra refere uma impressão ou uma 
ideia, ela deve ser afastada por ser desprovida de significado. 
 De facto, a relação entre a linguagem e as imagens é a inversa. 
Quando pensamos em imagens, é o pensamento que confere significa-
do às imagens, e não vice-versa. Quando falamos silenciosamente 
connosco próprios, as palavras que proferimos na nossa imaginação 
não teriam o significado que têm se não tivéssemos um domínio inte-
lectual da linguagem a que pertencem. E, quando pensamos em ima-
gens visuais, bem como em palavras não pronunciadas, as imagens 
limitam-se a fornecer a ilustração de um texto cujo significado é dado 
pelas palavras que expressam os pensamentos. Captamos o significado 
das palavras não por introspecção solitária, mas pela partilha com os 
outros, na iniciativa comunitária que é a linguagem. 
 A melhor maneira de considerar a diferença entre recordar e ima-
ginar poderá ser em termos de crenças. Se eu considerar que estou a 
recordar que p, então acredito que p; mas posso imaginar que p acon-
tece sem essa crença. Como afirma Hume, concebemos muitas coisas 
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em que não acreditamos. Mas a verdade é que Hume tem dificuldade 
em adaptar a crença ao seu esquema da constituição da mente.  
 Qual é, no sistema de Hume, a diferença entre ter simplesmente o 
pensamento que p, e acreditar realmente que p? Não é uma diferença 
de conteúdo; se fosse, isso implicaria acrescentar ao pensamento uma 
nova ideia — talvez a ideia da existência. Mas, afirma Hume, essa ideia 
não existe. Quando, depois de concebermos determinada coisa, a 
concebemos como existente, nada acrescentamos à nossa ideia inicial. 
  

 Assim, quando afirmamos que Deus é um existente, limitamo-nos a 
formar a ideia desse ser, tal como ele é representado para nós; mas a 
existência que lhe atribuímos não é concebida como uma ideia particu-
lar, que acrescentamos à ideia das suas outras qualidades, e que pode-
mos voltar a separar e a distinguir delas.  

 
 A diferença entre concepção e crença tem de consistir, pois, não na 
ideia, mas na maneira como a captamos. A crença consiste na vivaci-
dade da ideia e na sua associação a uma impressão corrente — a 
impressão, seja ela qual for, que é o fundamento da nossa crença. «A 
crença é uma ideia vívida produzida por uma relação com uma impres-
são presente.» 
 Hume tem razão ao afirmar que os conteúdos da concepção e da 
crença não têm de ser diferentes. Como ele próprio diz, se A acredita 
que p e B não acredita que p, A e B discordam acerca da mesma ideia. 
Mas ter um pensamento acerca de Deus e acreditar que Deus existe 
são coisas bastante diferentes; e Hume não tem razão quando afirma 
que não há um conceito de existência. Se assim fosse, como podería-
mos ajuizar a não existência de algo? Podemos concordar que o con-
ceito de existência é completamente diferente do conceito de Deus ou 
de unicórnio. Mas a dificuldade de Hume em admitir que há um con-
ceito de existência resulta do preconceito empirista de que um concei-
to tem de ser uma imagem mental.  
 A tese de Hume de que a vivacidade é a marca da crença coloca 
várias dificuldades. Algumas são internas ao seu sistema. Podemos 
perguntar-nos, por exemplo, por que razão o sentimento que está 
ligado a uma ideia não é uma impressão e como poderemos distinguir 
a crença da memória, uma vez que a vivacidade é o critério de ambas. 
Mas há outras dificuldades que não são apenas internas. A dificuldade 
crucial é a de que a crença não tem de implicar, de modo algum, a 
criação de imagens (quando estou sentado acredito que a cadeira 
suporta o meu peso; mas na minha mente não ocorre pensamento 
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algum acerca desse assunto). E, quando a crença envolve a criação de 
imagens, uma imaginação  obsessiva (sobre a infidelidade de um côn-
juge, por exemplo) pode ser mais vívida do que uma crença genuína. 
 A descrição apresentada por Hume dos conceitos psicológicos é 
imperfeita porque ele se baseia no apelo a uma introspecção  na pri-
meira pessoa para estabelecer o significado dos termos psicológicos, 
em vez de explorar a forma como os seres humanos aplicam uns aos 
outros os verbos psicológicos no domínio público. As consequências da 
confiança na introspecção manifestam-se de forma mais vívida quando 
Hume considera a sua própria existência. 
 

 Quando entro de forma íntima naquilo a que chamo eu, tropeço 
sempre com uma percepção particular de outro, de calor ou de frio, de 
luz ou de sombra, de amor ou de ódio, de dor ou de prazer. Nunca me 
surpreendo, em momento algum, sem uma percepção e nunca posso 
observar o que quer que seja a não ser a percepção. 

 
 Berkeley defendera que as ideias não residem em coisa alguma fora 
da mente; por sua vez, Hume insiste em que também nada há na men-
te onde elas possam residir. Não há qualquer impressão do eu, e por-
tanto nenhuma ideia do eu; há apenas feixes de impressões. 
 Esta conclusão é o fim do caminho que se inicia com o pressuposto, 
comum a todos os empiristas, de que os pensamentos são imagens e de 
que a relação existente entre quem pensa e os seus pensamentos é a 
mesma que a relação existente entre um olhar interior e uma galeria 
de quadros interior. Da mesma maneira que não podemos ver os nos-
sos próprios olhos, também não podemos percepcionar o nosso eu. 
Mas é um erro considerar que a imaginação  é um sentido interior. A 
concepção de imagens mentais não é um tipo peculiar de sensação, é 
uma sensação comum fantasiada. A noção de um sentido interior 
conduz à ideia de um eu que é o sujeito da sensação interior. Na tradi-
ção de Locke e de Berkeley, o eu é o olho da visão interior, o ouvido da 
audição interior; ou, antes, é o que possui tanto o olho como o ouvido 
interiores. Hume mostrou que este sujeito interior era ilusório, mas 
não denunciou o erro subjacente, que conduziu os empiristas a abraçar 
o mito do eu interior. O verdadeiro caminho de saída do impasse con-
siste em rejeitar a identificação  entre pensamento e imagem, e aceitar 
que um sujeito que pensa não é um sujeito solitário de percepção 
interior, mas um ser humano corpóreo que vive num domínio público. 
 Hume orgulhava-se de ter feito pela psicologia aquilo que Newton 
fizera pela física. Propôs uma teoria (vácua) da associação de ideias, 
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como contraparte da teoria da gravitação. Mas seria injusto acusar 
Hume da esterilidade da sua psicologia filosófica; ele herdou dos seus 
precursores do século XVII uma filosofia da mente empobrecida, e um 
dos seus méritos foi ter retirado, com considerável candura, as conclu-
sões absurdas implícitas nos pressupostos empiristas. Mas aquilo que 
o faz merecer o lugar fundamental que ocupa na história da filosofia é 
a sua explicação da causalidade. 

HUME E A CAUSALIDADE 

 Se procurarmos a origem da ideia de causa, diz Hume, descobrire-
mos que ela não pode ser uma qualidade particular inerente aos objec-
tos; porque objectos dos mais variados tipos podem ser causas e efei-
tos. O que temos de procurar são relações entre objectos. De facto, 
descobrimos que as causas e os efeitos têm de ser contíguos entre si, e 
que as causas têm de ser anteriores aos seus efeitos. Mas isto não é 
suficiente; achamos ainda que tem de haver uma conexão necessária 
entre causa e efeito, embora a natureza desta conexão seja difícil de 
estabelecer. 
 Hume nega que tenha de haver uma causa para a existência de tudo 
aquilo que começa a existir. 
  

Sendo todas as ideias distintas separáveis umas das outras, e sendo as 
ideias de causa e efeito evidentemente distintas, é fácil concebermos 
um objecto como não existente neste momento, e existente no momen-
to seguinte, sem lhe juntarmos a ideia distinta de uma causa ou de um 
princípio produtivo.  

 
 É evidente que «causa» e «efeito» são termos correlativos, como o 
são «marido» e «mulher», e que todo o efeito tem de ter uma causa, da 
mesma maneira que todo o marido tem de ter uma mulher. Mas isto 
não prova que todos os acontecimentos tenham de ter uma causa, da 
mesma maneira que, do facto de todos os maridos terem de ter uma 
mulher, não se segue que todos os homens tenham de ter uma mulher. 
Tanto quanto sabemos, pode haver acontecimentos sem causas, tal 
como existem homens que não têm mulher.  
 Se não há qualquer absurdo em conceber que algo venha à existên-
cia ou seja sujeito a alterações sem uma causa, não há, a fortiori, qual-
quer absurdo em conceber que um acontecimento ocorra sem um tipo 
particular de causa. Sendo logicamente concebível que muitos efeitos 
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diferentes resultem de uma causa particular, só a experiência pode 
levar-nos a esperar o efeito real. Mas com base em quê? 
 O que acontece, afirma Hume, é que observamos que indivíduos 
pertencentes a uma espécie são constantemente acompanhados por 
indivíduos pertencentes a outra. «A contiguidade e a sucessão não são 
suficientes para nos levarem a declarar que quaisquer dois objectos 
são causa e efeito, a não ser que observemos que estas duas relações 
são preservadas em diversos exemplos». Mas de que forma nos faz isto 
progredir? Se a relação causal não pode ser detectada num só exemplo, 
como pode ela ser detectada em diversos exemplos, se todos os exem-
plos semelhantes são independentes uns dos outros e não se influen-
ciam uns aos outros? 
 A resposta de Hume é que a observação da semelhança produz uma 
nova impressão na mente . Tendo nós observado que um número sufi-
ciente de casos de B se seguem a A , sentimos uma determinação da 
mente em passar de A para B. É aqui que descobrimos a origem da 
ideia de conexão necessária. A necessidade «mais não é do que uma 
impressão interna da mente, ou uma determinação para levarmos os 
nossos pensamentos de um objecto para outro». A impressão da qual 
deriva a ideia de conexão necessária é a expectativa do efeito quando a 
causa se apresenta, expectativa essa que constitui uma impressão 
produzida pela conjunção habitual de ambos. 
 Por muito paradoxal que possa parecer, não é a nossa inferência 
que depende da conexão necessária entre causa e efeito, mas é a cone-
xão necessária que depende da inferência que retiramos de uma para a 
outra. Hume oferece-nos, não uma, mas duas definições de causalida-
de. A primeira é a seguinte: uma causa é «um obje cto precedente e 
contíguo a outro, sendo todos os objectos semelhantes ao primeiro 
colocados numa relação de semelhança e contiguidade com os objectos 
que se assemelham ao segundo». Nesta definição, nada se diz acerca 
da conexão necessária, e não é feita qualquer referência à actividade 
da mente. Assim sendo, é-nos apresentada uma segunda definição, 
mais filosófica que a primeira. Uma causa é «um objecto precedente e 
contíguo a outro, e de tal maneira unido a ele na imaginação que a 
ideia de um determina a mente a formar a ideia do outro, e a impres-
são de um determina a mente a formar uma ideia mais vívida do 
outro.» 
 Note-se que nesta segunda definição de «causa» se diz que a mente 
é «determinada» a formar uma ideia pela presença de outra ideia. Isto 
parece impor uma circularidade na definição: pois não é a «determi-
nação» sinónima de «causalidade», ou não está intimamente ligada a 
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ela? A circularidade não pode ser evitada dizendo que a determinação 
de que aqui se fala está na mente, e não no mundo. Porque a teoria da 
causalidade destina-se a ser aplicada, tanto à necessidade moral, como 
à necessidade natural, tanto às ciências sociais como às naturais. 
 A originalidade e a força da análise da causalidade apresentada por 
Hume é ocultada pela linguagem em que é apresentada, que sofre de 
toda a obscuridade do mecanismo das impressões e das ideias. Mas há 
três princ ípios novos e muito importantes que podemos separar do 
aparato psicológico: 
 

a) A causa e o efeito têm de ser existências distintas, sendo cada uma 
delas concebível sem a outra. 

b) A relação causal deve ser analisada em termos de contiguidade, pr e-
cedência e conju nção constante.  

c) Não é uma verdade necessária que todos os começos de existência 
têm uma causa. 

 
 Cada um destes três princípios merece, e recebeu, um intenso 
escrutínio filosófico. Alguns foram sujeitos, como veremos, à crítica 
indagadora de Kant, tendo outros sido modificados ou rejeitados por 
filósofos mais recentes. Mas, até hoje, a discussão da relação causal 
continua a ser feita nos termos estabelecidos por Hume. 
 Hume define a vontade humana como «a impressão interna que 
sentimos e de que temos consciência quando produzimos intencional-
mente um novo movimento no nosso corpo, ou uma nova percepção na 
nossa mente». Dada a teoria da causalidade de Hume, podemos per-
guntar que direito tem o verbo «produzir» de aparecer nesta expres-
são. Contudo, se substituirmos «produzimos intencionalmente um 
novo movimento», por «observa-se a produção de um novo movimen-
to», a definição deixa por completo de parecer plausível. 
 Hume considerava a acção humana nem mais nem menos necessá-
ria do que a operação de quaisquer outros agentes naturais. Tudo 
aquilo que fazemos torna-se uma necessidade pelas ligações causais 
existentes entre a motivação e o comportamento. Os exemplos que dá 
para provar a conjunção constante nestes casos são pretensiosos, 
provincianos e pouco convincentes. («A pele, os poros, os músculos e 
os nervos de um operário são diferentes dos de um homem de quali-
dade; o mesmo acontece com os seus sentimentos, as suas acções e as 
suas maneiras».) Apesar disso, os seus argumentos contra o livre-
arbítrio  seriam desenvolvidos muitas vezes por outros filósofos depois 
da sua morte. 
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 Poderá a experiência comprovar o livre-arbítrio ? Hume aceita a 
tradicional distinção entre liberdade de espontaneidade e liberdade de 
indiferença. A experiência exibe de facto a nossa liberdade de espon-
taneidade — é frequente fazermos aquilo que queremos fazer —, mas 
não pode fornecer indícios genuínos a favor da liberdade de indiferen-
ça, isto é, a favor da nossa capacidade de fazermos coisas diferentes 
daquelas que de facto fazemos. Podemos imaginar que sentimos liber-
dade dentro de nós próprios, «mas quem observa pode normalmente 
inferir as nossas acções a partir das nossas motivações e do nosso 
carácter; e, mesmo que não possa, conclui em geral que poderia, se 
conhecesse na perfeição todas as circunstâncias da nossa situação e 
temperamento e as fontes mais secretas da nossa compleição e da 
nossa disposição». 
 Dada a filosofia da mente oficial apresentada por Hume e a defini-
ção humeana oficial de causalidade, parece não haver espaço para 
«fontes secretas» da acção. De facto, a sua tese de que a vontade está 
sujeita a uma causalidade necessária é difícil de conciliar quer com a 
sua definição da vontade, quer com a sua teoria da causalidade. 
 Hume tem sido muito estudado e imitado no século XX. A sua hosti-
lidade à religião e à metafísica, em particular, granjearam-lhe muitos 
admiradores. Mas a sua importância na história da filosofia depende 
da sua análise da causalidade e da intrepidez com que seguiu os pres-
supostos do empirismo, conduzissem eles onde conduzissem. 

REID E O SENSO COMUM 

 A demolição definitiva do empirismo viria a ser obra de um filósofo 
prussiano do final do século XVIII e de um filósofo austríaco de meados 
do século XX . Mas, para crédito da filosofia britânica, muitas das críti-
cas de Wittgenstein e de Kant foram previstas por um contemporâneo 
de Hume, Thomas Reid. Reid era professor de filosofia moral em 
Glasgow, onde sucedeu ao economista Adam Smith, e foi o fundador 
da escola escocesa da filosofia do senso comum. Em 1764, Reid publi-
cou Uma Investigação da Mente Humana e dos Princípios do Senso 
Comum, em resposta ao Tratado  e aos Ensaios de Hume, e depois, na 
década de 1780, publicou dois ensaios sobre as faculdades intelectuais 
e activas do homem. 
 Inicialmente, tal como muitos dos seus contemporâneos, Reid 
aceitara a teoria das ideias; mas mudou de opinião ao ler o Tratado 
sobre a Natureza Humana. «O seu sistema», terá escrito  a Hume, 



338 

«parece-me ser não apenas coerente em todas as suas partes, mas 
ainda adequadamente deduzido de princípios que nunca me teria 
passado pela cabeça pôr em questão até as conclusões que deles retira 
me começarem a levantar suspeitas.» A reflexão sobre Hume levou 
Reid a perceber que havia qualquer coisa radicalmente errada, não 
apenas no empirismo de Locke e de Berkeley , mas também na utiliza-
ção que era dada às ideias no sistema de Descartes. 
  

Quando vemos os mais conceituados filósofos, de Descartes ao Bispo 
Berkeley , reunirem argumentos para provar a existência de um mundo 
material sem conseguirem descobrir um que resista à refutação; quan-
do vemos o Bispo Berkeley  e o Sr. Hume, os mais clarividentes metafí-
sicos da nossa época, defenderem que não existe no Universo algo a 
que possamos chamar a matéria — que o Sol, a Lua e as estrelas, a Ter-
ra onde habitamos, os nossos próprios corpos e os dos nossos amigos, 
mais não são do que ideias na nossa mente, que apenas têm existência 
no pensamento; quando vemos o último defender que não existe corpo 
nem mente — que nada existe na natureza a não ser ideias e impres-
sões —, que não existe certeza, nem sequer probabil idade, nem mesmo 
nos axiomas matemáticos; quando consideramos estas extravagâncias 
de muitos dos mais perspicazes autores que escreveram sobre estes 
temas, podemos perguntar se tudo isto não será um sonho de homens 
extravagantes, que se envolveram em teias de aranha tecidas pelo seu 
próprio espírito.  

 
 De facto, a história recente da filosofia mostra que até as pessoas 
mais inteligentes podem enganar-se se partirem de falsos princípios. 
 O problema inicial da teoria das ideias é a ambiguidade da palavra 
«ideia». Na linguagem corrente, defende Reid, ela significa um acto da 
mente: ter uma ideia de algo é conceber essa coisa. Mas os filósofos 
atribuíram-lhe um significado diferente, pelo qual a palavra não signi-
fica já o acto de conceber, mas um objecto do pensamento. Estas ideias 
foram primeiramente introduzidas na filosofia «com o humilde carác-
ter de imagens ou representações de coisas» mas, gradualmente, vie-
ram a «suplantar os seus constituintes e a minar tudo, excepto elas 
próprias». 
 De facto, defende Reid, as ideias no sentido filosófico são meras 
ficções. É verdade que temos concepções de muitas coisas; mas uma 
concepção não é uma imagem, e postular ideias que são imagens não é 
necessário nem suficiente para explicar o modo como adquirimos e 
utilizamos estes conceitos. Filósofos como Locke não só confundem 



339 

 

conceitos com imagens, como partem do ponto errado quando consi-
deram os próprios conceitos. Falam como se o conhecimento se ini-
ciasse numa concepção vazia, separada da crença, resultando esta da 
comparação de ideias simples. Mas a verdade é ao contrário: partimos 
de juízos naturais e originais e, posteriormente, analisamo-los em 
conceitos individuais. Ver uma árvore, por exemplo, não nos transmite 
uma mera ideia de uma árvore, mas implica o juízo de que ela existe 
com uma certa forma, dimensão e posição. 
 Os elementos que constituem inicialmente a mente não são um conjun-
to de ideias desconectadas, mas um sistema de juízos originais e naturais. 
«Tais juízos fazem parte da nossa constituição, e todas as descobertas da 
nossa razão se baseiam neles. Constituem aquilo a que se chama o senso 
comum da humanidade; e àquilo que é manifestamente contrário a qual-
quer um destes primeiros princípios chamamos nós “absurdo”.» Entre os 
princípios comuns que constituem os fundamentos do raciocínio incluem-
se alguns que foram postos em questão por Hume: primeiro, que as quali-
dades sensíveis têm de ter um sujeito a que chamamos «corpo», e os pen-
samentos conscientes têm de ter um sujeito a que chamamos «mente»; 
segundo, que tudo aquilo que começa a existir tem de ter uma causa que o 
produziu. A mera afirmação destes princípios por parte de Reid tem, face à 
pormenorizada crítica de Hume, um certo tom de dogmatismo; mas ele 
responderia que princípios tão fundamentais não exigem nem admitem 
provas. 
 Reid está disposto a concordar com Locke quando este distingue 
qualidades primárias de qualidades secundárias. Mas, ao contrário de 
Locke, pensa que uma qualidade secundária, como a cor, é uma quali-
dade real dos corpos: não é idêntica à sensação de cor que possuímos, 
mas é a sua causa. Ninguém pensa, afirma ele, que a cor de um corpo 
vermelho se alterou quando olha para ele através de um vidro verde. 
Não é uma objecção à objectividade de uma qualidade que apenas 
possamos detectá-la pelos seus efeitos: o mesmo se aplica à gravidade 
e ao magnetismo. «Vermelho» significa aquilo que o homem comum 
quer dizer com isso, e o significado dessa palavra não pode ser arbitra-
riamente alterado pelos filósofos. «Não há dúvida de que o homem 
comum tem razão em dar nomes às coisas sobre as quais fala todos os 
dias; e os filósofos parece poderem ser justamente acusados de abuso 
de linguagem quando alteram, sem avisar, o significado de uma pala-
vra comum.» 
 Mas, embora declare firmemente que a linguagem corrente estabe-
lece o padrão para o significado das palavras, Reid de modo algum 
pretende concluir que as crenças do homem comum devam ser prefe-
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ridas aos resultados das investigações científicas. Pelo contrário, ele 
próprio se considerava um cientista experimental, mantendo-se intei-
ramente actualizado relativamente aos trabalhos mais recentes sobre a 
natureza da visão. Na realidade, ao estudar a geometria dos objectos 
visíveis, mostrou grande engenho científico, prevendo o desenvolv i-
mento de geometrias não -euclidianas. Aquilo que Reid pretendia 
mostrar era que o realismo do homem comum era inteiramente com-
patível com a investigação científica e com o estudo experimental da 
própria mente. 
 Reid foi um dos motivos de orgulho do Iluminismo escocês do 
século XVIII; continuou a ser influente no seu país por muito tempo e a 
sua importância foi redescoberta nos nossos dias. Mas, na corrente do 
pensamento europeu, a sua obra foi obscurecida pelas figuras mais 
populares do Iluminismo europeu e a sua brusca refutação do empi-
rismo foi ultrapassada pela crítica mais sofisticada de Kant. 



 

15 
O iluminismo 

OS PHILOSOPHES 

 No século XVIII, a filosofia social e política, tanto em França como 
na Grã-Bretanha, foi influenciada por Locke. Mas ao passo que na 
Inglaterra, sob uma monarquia constitucional, o regime era parlamen-
tar, se bem que não democrático, havendo tolerância religiosa (excepto 
no que respeita aos católicos), em França a monarquia era absolutista, 
e, após Luís XIV ter revogado o Édito de Nantes em 1685, só o Catoli-
cismo era oficialmente tolerado. Contudo, no reinado do seu neto, Luís 
XV, tolerava-se um certo grau de liberdade de pensamento, graças 
mais à indolência do que a uma política deliberada, e um grupo de 
pensadores, os philosophes do Iluminismo francês, criou um clima de 
pensamento hostil ao status quo  da Igreja e do Estado. O seu manifes-
to foi a Encyclopédie  editada na década iniciada em 1750 por Denis 
Diderot e Jean d’Alembert.  
 Como Hume, os filósofos do Iluminismo procuravam estabelecer 
uma ciência dos assuntos humanos que igualasse a ciência que Newton 
estabelecera para o universo físico. Encaravam o poder da Igreja como 
um obstác ulo ao desenvolvimento de uma tal ciência e tomavam como 
missão sua a substituição da superstição  pela razão. Já no fim do sécu-
lo XVII Pierre Bayle defendia, no seu Dictionnaire Historique et Criti-
que, que, face aos incessantes conflitos tanto na teologia natural como 
na revelada, se devia tornar o ensino da moral totalmente independen-
te da religião. A crença na imortalidade não era necessária para a 
moralidade, e não havia razão para não poder haver uma comunidade 
virtuosa de ateus.  
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 Voltaire, o mais conhecido dos philosophes, concordava com 
Bayle quanto ao primeiro aspecto, mas não quanto ao segundo. Voltai-
re pensava que a existência de uma alma espiritual e independente era 
insusceptível de ser demonstrada e provavelmente falsa; mas pensava 
que o mundo tal como Newton o explicava manifestava tanto a exis-
tência de Deus quanto um relógio mostra a existência de um relojoei-
ro. Se Deus não existisse, afirmava, seria necessário inventá-Lo para 
poder apoiar a lei moral. Mas Voltaire não acreditava que Deus tinha 
escolhido criar o mundo. Se fosse esse o caso, teria de o culpar por 
males como o terramoto catastrófico que atingiu Lisboa em 1755. O 
mundo não era uma criação livre, mas uma consequência necessária e 
eterna da existência de Deus. Voltaire, para usar o termo técnico, não 
era um ateu mas um deísta.  
 Também nos assuntos humanos Voltaire encarava a liberdade como 
uma ilusão, alimentada pelos hábitos dos historiadores de insistirem 
nas acções dos grande reis e generais. O próprio Voltaire escreveu 
volumosas obras de história, sublinhando a importância dos aspectos 
domésticos, artísticos e industriais das eras passadas. Na política, 
contudo, não era um populista nem um democrata; o seu ideal era o 
regime de um déspota iluminado, como o seu patrono de outrora, 
Frederico Magno da Prússia. A liberdade que lhe era mais cara era a 
liberdade de expressão, apesar de não se ter a certeza de alguma vez 
ter afirmado «Discordo do que dizeis, mas defenderei até à morte o 
vosso direito a dizê-lo».  
 Mais significativo enquanto especialista em filosofia política foi o 
Barão de Montesquieu , autor das Cartas Persas, uma escabrosa 
sátira da vida política e eclesiástica francesa, e O Espírito das Leis, um 
vasto tratado que procura basear uma teoria da natureza do Estado 
numa montanha de dados sociológicos. Há três tipos principais de 
regime: republicano, monárquico e despótico. Não podemos escolher 
um tipo de regime como preferível em todo o lado; o regime deve 
adaptar-se ao clima, à riqueza e ao carácter nacional de um país. 
Assim, as repúblicas convêm aos climas frios, e os regimes despóticos 
aos quentes; a liberdade é mais fácil de manter em ilhas e montanhas 
do que em continentes planos; uma constituição que convenha aos 
sicilianos não conviria aos ingleses, etc. 
 Montesquieu, que viveu um ano na Inglaterra, admirava profun-
damente a constituição britânica, sobretudo devido à sua separação 
dos poderes, que ele pensava constituir uma condição necessária da 
liberdade. Os poderes legislativo, executivo e judicial não deveriam 
combinar-se numa única pessoa ou instituição. Se estiverem separa-
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dos, controlam-se e equilibram-se entre si, fornecendo um baluarte 
contra a tirania. Independentemente da questão de saber se Montes-
quieu entendia correctamente a monarquia parlamentar britânica, a 
sua teoria teve uma influência duradoira, partic ularmente através da 
sua incarnação na constituição americana. 

ROUSSEAU 

 De todos os filósofos franceses do século XVIII, o mais influente foi 
Jean-Jacques Rousseau, apesar de a sua influência ter sido maior 
fora dos círculos filosóficos do que entre os filósofos profissionais. 
Como S. to Agostinho, Rousseau escreveu um livro de autobiográficas 
Confissões; as suas confissões são mais vívidas e minuciosas do que as 
do Santo e contêm mais pecados, menos filosofia e nenhumas orações. 
Rousseau diz-nos ter nascido em Genebra e ter sido educado no calv i-
nismo; aos 16 anos, como aprendiz de gravador em fuga, tornou-se um 
católico em Turim. Em 1731, tornou-se um protegido da Baronesa de 
Warens, com a qual viveu 9 anos. O seu primeiro emprego foi como 
secretário do embaixador francês em Veneza em 1734; depois de uma 
altercação com o embaixador, foi para Paris e conheceu Voltaire e 
Diderot. Em 1745, deu início a uma relação que iria durar toda a sua 
vida com uma criada, de quem teve cinco filhos que abandonou, um 
após outro, num hospício de enjeitados. Alcançou a fama em 1750, ao 
publicar um ensaio que ganhou um prémio e no qual defendeu, para 
horror dos enciclopedistas, que as artes e as ciências tinham um efeito 
funesto na humanidade. A este ensaio seguiu-se, quatro anos depois, 
um «Discurso sobre a Desigualdade» que defendia que o homem era 
naturalmente bom e que as instituições o corrompiam. Estas duas 
obras exibiam o ideal do «bom selvagem» cuja bondade simples 
envergonhava o homem civilizado. 
 Em 1754, Rousseau regressou a Genebra e tornou-se uma vez mais 
protestante. Depois de uma azeda altercação com Voltaire, regressou a 
França e escreveu um romance, La Nouvelle Héloïse, um tratado sobre 
a educação, Emile, e uma importante obra sobre filosofia política, O 
Contrato Social. Em resultado das doutrinas inflamatórias destas 
obras, teve de fugir para a Suíça em 1762, mas também acabou por ser 
afastado de Genebra. Em 1776, David Hume providenciou-lhe asilo 
político em Inglaterra, assegurando-lhe uma pensão do rei Jorge III. 
Mas rapidamente a sua paranóica ingratidão se tornou excessiva mes-
mo para a paciência de Hume, de modo que Rousseau regressou a 
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França, apesar do risco de prisão. Nos seus últimos anos ficou pobre e 
vil; quando morreu, em 1778, houve quem pensasse que se tinha suici-
dado. 
 O Contrato Social é de fácil leitura, como convinha a um filósofo 
que era também um romancista de sucesso. As suas primeiras palavras 
são memoráveis, apesar de enganadoras: «O homem nasce livre e por 
todo o lado está acorrentado. Muitos homens pensam ser senhores de 
outros, sendo que os primeiros não são menos escravos que os últi-
mos». Os leitores das obras anteriores de Rousseau presumiram que 
as correntes são as das instituições sociais. Deveremos então rejeitar a 
ordem social? Não, responde Rousseau, trata-se de um direito sagrado 
que constitui o fundamento de todos os outros direitos. As instituições 
sociais são libertadoras, pensa agora Rousseau, e não escravizantes. 
 Como Hobbes, Rousseau pensa que a sociedade nasce quando a 
vida no estado original de natureza se torna intolerável. Celebra-se um 
contrato social para assegurar que se coloca toda a força da comunida-
de ao serviço da protecção da pessoa e da propriedade de cada um dos 
seus membros. Todos os membros têm de alienar a favor da comuni-
dade todos os seus direitos e de desistir de todas as suas pretensões a 
eles. Mas como se pode fazer tal coisa de maneira a que cada homem, 
unido aos seus irmãos, permaneça tão livre quanto antes?  
 A solução reside na teoria da vontade geral. O contrato social cria 
um corpo moral e colectivo, o Estado ou Povo Soberano . Todo o indi-
víduo, enquanto cidadão , detém parte da autoridade do soberano; 
enquanto súbdito, deve obediência às leis do Estado. O povo soberano, 
não tendo qualquer existência além da dos indivíduos que o compõem, 
não pode ter interesses contrários aos destes; assim, exprime a vonta-
de geral, não podendo errar na sua procura do bem público. A vontade 
de um indivíduo pode ser contrária à vontade geral, mas ele pode ser 
obrigado por todos os seus concidadãos a conformar-se-lhe — «o que 
não é senão dizer que pode ser necessário obrigar um homem a ser 
livre». Sob o contrato social de Rousseau, os homens perdem a sua 
liberdade natural para deitar mãos a seja o que for que os tente, mas 
ganham a liberdade civil, que lhes permite a posse estável da proprie-
dade. Assim, os homens são, genuinamente, mais livres do que eram. 
Mas a liberdade que Rousseau atribui ao malfeitor sob prisão é a 
liberdade bastante rarefeita de participar na expressão da vontade 
geral. 
 O povo soberano é uma entidade abstracta: não deve ser identifica-
do com qualquer governo em particular, seja qual for a sua forma. 
Assim, a teoria da vontade geral não é a doutrina segundo a qual faça o 
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governo o que fizer, isso será correcto. Como poderemos, então, 
determinar qual é a vontade geral? Fazendo um referendo? Não; para 
Rousseau, «a vontade geral» não é o mesmo que «a vontade de toda a 
gente». «Há muitas vezes uma diferença considerável entre a vontade 
de toda a gente e a vontade geral. Esta última só se preocupa com o 
interesse comum, a primeira com interesses parciais, não passando ela 
mesma da soma de vontades particulares.» As deliberações de uma 
assembleia popular, mesmo quando são unânimes, não são de modo 
algum infalíveis. Isto acontece porque cada eleitor pode ser vítima da 
ignorância ou ser influenciado pelo seu interesse pessoal.  
 A vontade geral, de acordo com Rousseau, poderia ser determinada 
por meio de um plebiscito sob duas condições: em primeiro lugar, que 
cada eleitor estivesse completamente informado; em segundo lugar, 
que nenhuns eleitores estivessem em comunicação entre si. A razão de 
ser da segunda condição é prevenir a formação de grupos ou partidos 
menores do que toda a comunidade. Pois só no contexto de todo o 
Estado se anulam entre si as diferenças entre os interesses individuais 
de cada um, dando origem ao interesse do povo soberano. «É portanto 
essencial, para que a vontade geral possa exprimir-se, que não exista 
qualquer sociedade parcial dentro do Estado e que cada cidadão pense 
apenas os seus próprios pensamentos.» 
 A soberania do povo é indivisível: se separarmos os poderes dos 
ramos legislativo e executivo, transformamos a soberania numa criatu-
ra fantástica feita de fragmentos e enxertos. Mas a soberania também 
tem limites: só deve ocupar-se de questões de extrema generalidade. 
«Assim como a vontade do indivíduo não pode representar a vontade 
geral, também a vontade geral altera a sua natureza quando chamada a 
pronunciar-se sobre um obje cto particular.» Devido a isto, o povo, 
apesar de ser o poder legislativo supremo, tem de exercer o seu poder 
executivo, que se ocupa de actos particulares, por meio de um agente, 
a saber, o governo.  
 Um governo é «um corpo intermédio, estabelecido para servir de 
meio de comunicação entre súbditos e a soberania, ocupando-se da 
execução das leis e da manutenção da liberdade». Os governantes são 
empregados do povo: o governo recebe da soberania as ordens que, 
por sua vez, transmite ao povo. Como Montesquieu, Rousseau recusa-
se a especificar uma única forma de governo como apropriado em 
todas as circunstâncias. Mas o ideal é que a forma de governo, assim 
como os governantes individuais, sejam sancionados por reuniões 
periódicas do povo. Neste ponto, a afeição de Rousseau pelas maneiras 
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de proceder de um cantão suíço parece ter ultrapassado o seu princípio 
de que a soberania só deve ocupar-se de questões gerais.  
 Apesar da sua preocupação com a vontade geral do povo, Rousseau 
não era um apoiante sincero da prática democrática. «Se existisse uma 
nação de Deuses, seria uma democracia. Um regime tão perfeito não é 
próprio para homens.» Rousseau estava a pensar, claro, na democracia 
directa, num regime de assembleia popular e a sua preocupação era 
que num tal Estado os governantes tivessem falta de profissionalismo 
e fossem dados a altercações. A sua forma favorita de governação era a 
aristocracia electiva. «Dispor as coisas de modo a que os sábios gover-
nem as massas é o melhor e mais natural arranjo que possa fazer-se.» 
O grande mérito deste sistema é exigir menos virtudes que o governo 
popular; não exige uma insistência estrita na igualdade — tudo o que 
exige é um espírito de moderação nos ricos e de contentamento nos 
pobres. Claro que os ricos terão a seu cargo a maior parte  da governa-
ção; têm mais tempo para isso. Mas, de tempos a tempos, deve eleger-
se um homem pobre para desempenhar funções oficiais, para dar 
ânimo à populaça. 
 Depois da inspiradora retórica de «O homem nasce livre e por todo 
o lado está acorrentado», esta parece uma conclusão bastante submis-
sa e burguesa. No entanto, O Contrato Social foi visto como uma 
ameaça por aqueles que na altura detinham o poder e venerado como 
uma Bíblia pelos revolucionários que pouco mais tarde iriam tomar o 
lugar dos primeiros. Não era o contrato social do título da obra que 
enraivecia ou animava as pessoas; como vimos, as teorias contratualis-
tas eram já nessa altura corriqueiras. O que inflamou os leitores foi a 
nova noção de vontade geral.  
 Se olharmos a noção com sobriedade, verificamos tratar-se de uma 
ideia incoerente em termos teóricos e vácua em termos práticos. Em 
termos lógicos, não é verdade que se A  quer o bem de A  e B o de B, 
então A  e B conjuntamente querem o bem de A  e B. Para o compreen-
dermos, basta considerar o caso em que A acha que o seu bem consiste 
na aniquilação de B e B na aniquilação de A . O que torna a noção de 
Rousseau inútil em termos práticos é a dificuldade de determinar o 
que a vontade geral prescreve. Como vimos, Rousseau estabeleceu 
como uma condição para a sua expressão que cada cidadão estivesse 
completamente informado e que nenhuns cidadãos pudessem fazer 
combinações entre si. O cumprimento da segunda condição exigiria 
uma tirania absoluta do Estado; e a primeira nunca poderia ser cum-
prida numa comunidade de seres humanos reais.  
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REVOLUÇÃO E ROMANTISMO 

 Como é óbvio, era precisamente a vacuidade da noção de vontade 
geral que a tornava tão valiosa em termos políticos. Onze anos depois 
da morte de Rousseau, a Revolução Francesa varreu o regime que 
tinha banido O Contrato Social. Após se ter obtido do rei Luís XVI 
uma série de reformas moderadas e atrasadas, a revolução ganhou 
ímpeto, aboliu a própria monarquia e executou o rei. O partido jacobi-
no ganhou o poder, sob o domínio de Robespierre e, num reino de 
terror, guilhotinou não apenas os aristocratas sobreviventes do ancien 
régime, mas muitos democratas com sensibilidades diferentes da sua. 
Robespierre podia proclamar que a vontade dos jacobinos era a vonta-
de geral e que o seu despótico governo estava a forçar os cidadãos a 
serem livres.  
 A Revolução podia reivindicar ser o produto não apenas de Rous-
seau, mas também dos philosophes do Iluminismo a que aquele se 
opunha. Os revolucionários deram o seu melhor na tentativa de des-
truir a Igreja Católica não apenas devido ao poder político e económico 
de que gozara no ancien régime, mas também devido à crença de que 
esta constituía um obstáculo ao progresso científico. Na Catedral de 
Notre-Dame coroou-se uma actriz como uma deusa da Razão. Despa-
drados, formados de novo como deístas, foram enviados para as paró-
quias da província como «Apóstolos da Razão».  
 A Revolução, que retirara de Rousseau,  as suas divisas de liberdade e 
igualdade, acabou por oferecer a expressão da vontade geral a Napoleão 
Bonaparte, que ao longo de uma década gozou de mais poder na Europa 
que qualquer homem sozinho desde Carlos Magno. Mas muito depois de 
a Revolução se ter esgotado, a influência de Rousseau ainda se sentia por 
todo o continente de um modo muito diferente, através do movimento 
romântico. 
 Não foi o Rousseau,  do Contrato Social, mas o Rousseau das Con-
fissões e dos Discursos, que deu forma à perspectiva romântica. Os 
escritos de Rousseau procuravam revitalizar, na França do século 
XVIII, o desprezo pela vida artificial da cidade e da corte e o culto pela 
crueza rústica que caracterizara os cínicos da Grécia antiga. A «sensi-
bilidade» já estava muito na moda em França, e em Versalhes as corte-
sãs brincavam aos pastores em jardins cuidadosamente tratados. Mas 
o movimento romântico transformaria o que tinha sido um passatem-
po de ociosas amimalhadas em algo que inspiraria todo um modo de 
vida.  
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 Os românticos não tinham necessariamente um verdadeiro interes-
se no bem-estar dos trabalhadores rurais. Contudo, apresentavam as 
virtudes reais ou imaginadas dos camponeses como um modelo social; 
e procuravam as regiões florestadas e montanhosas nas quais viviam 
os mais pobres de entre eles. Por outro lado, os românticos despreza-
vam as comodidades que só podem ser oferecidas nas comunidades 
urbanas, como bibliotecas, universidades e bolsas de valores. Numa 
combinação compreensível, se bem que não inevitável, a preferência 
pela província em desfavor da cidade era, ao mesmo tempo, uma 
asserção da paixão contra o intelecto e uma ânsia pela excitação em 
detrimento da segurança.  
 Na Grã-Bretanha, o romantismo ganhou a sua mais eloquente 
expressão nos escritos de Wordsworth e Coleridge. Em Gelo à Meia-
Noite, Coleridge diz ao seu bebé:  
 

               Fui educado 
     Na cidade grande, encerrado em sombrios claustros,  
     E nada via de belo senão o céu e as estrelas.  
     Mas tu, meu bebé! Tu irás vaguear, como uma brisa,  
     Por lagos e praias arenosas, aos pés de desfiladeiros 
     De velhas montanhas e sob as nuvens,  
     Que imaginam na sua forma tanto lagos como praias 
     E desfiladeiros de montanhas: assim irás ver e ouvir  
     As belas formas e inteligíveis sons  
     Da linguagem eterna que o teu Deus 
     Profere, que desde a eternidade nos fala  
     De Si em tudo e de tudo em Si.  

 
 A filosofia dos românticos ingleses parece-se muitas vezes, como 
nesta passagem, com o panteísmo de Espinosa, que eles admiravam. 
Mas Wordsworth também explorou temas platónicos, como na Ode da 
Imortalidade, que ressuscita as doutrinas da reminiscência e da pree-
xistência: 
 

     O nosso nascer não é senão um sono e um esquecer; 
     A Alma que connosco se eleva, a Estrela da nossa vida,  
      Teve noutro lugar a sua base 
        E vem de longe: 
      Não em completo esquecimento,  
      Não em total nudez,  
     Mas seguindo nuvens de glória provimos 
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        De Deus, que é a nossa casa.  
 
 Noutro lado, Wordsworth exprime o seu culto da Natureza em 
modos tais que invocam ideias neoplatónicas: 
 

           Senti  
    Uma presença que me perturba com a alegria  
    De pensamentos elevados; um sublime sentido  
    De algo muitíssimo mais pleno.  
    Que habita na luz dos poentes,  
    E no repleto oceano, e no ar vivo,  
    E no céu azul, e no espírito do homem, 
    Um movimento e um espírito que faz andar 
    Tudo o que pensa, todo o objecto de todo o pensamento,  
    E que volteia através de tudo.  

 
 Esta passagem faz-nos regressar à Alma-Mundo de Plotino e Avic e-
na. 
 Na geração posterior de poetas ingleses, John Keats, dirigindo-se à 
sua urna grega, deu voz a um sentimento que por vezes é tomado como 
o credo fundamental do romantismo: 
 

     Quando a idade avançada consumir esta geração 
      Tu permanecerás, no seio de penas outras 
     Que não as nossas, aliada do homem, a quem dizeis: 
   «A beleza é a verdade, a verdade, a  beleza» — eis tudo 
    O que sabemos na Terra e tudo o que precisamos de 
saber.  

 
 Mas seria injusto caracterizar o romantismo em geral como a subs-
tituição da verdade pela beleza como o valor supremo. Os românticos 
davam à sua maneira importância à verdade, insistindo ser mais 
importante que as emoções fossem genuínas do que comme il faut. E 
também os pré-românticos tinham dado uma grande importância à 
beleza; o que os românticos fizeram foi mudar as percepções dos 
homens do que era belo. Reagindo contra a idade da razão, da ordem e 
do iluminismo, os românticos sentiam-se atraídos pela Idade Média — 
não pela sua filosofia, mas pela sua arquitectura irregular e pelas suas 
melancólicas ruínas. O renascimento gótico, que iria florescer no sécu-
lo XIX , começou na Inglaterra na mesma década que o primeiro Dis-
curso  de Rousseau. As últimas décadas do século XVIII constituíram o 
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apogeu do romance gótico, pleno de mistério, fantasmas e prodígios. 
Podemos ver os romances de Jane Austen, e a sua troça dos românti-
cos, como uma última reafirmação da visão clara e dos valores da 
tranquilidade da idade da razão.  
 Na sua velhice, Coleridge tornou-se um filósofo prolífico por direito 
próprio. Atacou o utilitarismo, que nessa altura florescia na Grã-
Bretanha, e apresentou aos leitores ingleses a filosofia que tinha 
aprendido dos filósofos alemães — pois a avaliação definitiva do empi-
rismo e racionalismo do século XVIII não foi um produto dos seus 
críticos românticos, mas do autor da Crítica da Razão Pura: Imma-
nuel Kant. 



 

16 
A filosofia crítica de Kant 

A REVOLUÇÃO COPERNICANA DE KANT 

 Um dos acontecimentos mais significativos do século XVIII foi o 
aparecimento do reino da Prússia. A Prússia, que fora uma província 
atrasada da Alemanha oriental, tornou-se um reino em 1701 e, sob a 
direcção do patrono de Leibniz, Frederico I, e do seu filho Frederico 
Magno, que governou de 1740 a 1786, veio a ganhar um grande peso 
no equilíbrio de poderes entre as monarquias europeias. Frederico 
Magno constituiu e comandou um exército magnífico e, ao fim de três 
guerras, tinha acrescentado ao seu reino partes substanciais das vizi-
nhas Áustria e Polónia. Aquando da sua morte, a Prússia podia compe-
tir com a Áustria enquanto potência dominante da Alemanha.  
 Apesar de a eficiência militar ser o objectivo fundamental do seu 
reinado, Frederico era um homem culto, um músico dotado e escrevia 
fluentemente em francês. Correspondia-se  com Voltaire e levou-o a 
passar um período em Berlim. No seu reinado lançaram-se as bases 
não apenas do império alemão do século XIX , mas também do domínio 
dos pensadores alemães na filosofia do mesmo século.  
 O primeiro e o maior destes pensadores, Immanuel Kant (1724-
1804), viveu toda a sua vida na sua cidade natal, Königsberg, no que 
era então a parte oriental da Prússia. Teve uma educação luterana 
devota; mais tarde, tornou-se liberal no que respeitava às suas pers-
pectivas teológicas, mas foi sempre um homem de vida rigorosa e 
hábitos regulares, conhecido pela exacta pontualidade em todos os 
seus actos. Na universidade, recebeu uma instrução baseada na meta-
física leibniziana, tal como esta tinha sido codificada num sistema por 
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Wolff, da qual se desencantou ao ler Hume e Rousseau. Depois de 
algumas colocações temporárias no ensino e de ter recusado uma 
cátedra de poesia, tornou-se professor de lógica e metafísica na sua 
universidade natal em 1770. Nunca casou nem ocupou cargos públicos, 
e a história da sua vida é a história das suas ideias.  
 Quando jovem, interessava-se mais pela ciência do que pela filoso-
fia. Quando começou a escrever filosofia, fê-lo num estilo cauteloso e 
convencional. Só aos 57 anos apresentou a obra que o tornou imortal, 
a Crítica da Razão Pura . Esta surgiu a público em 1781, no início de 
uma das mais espectaculares décadas na história da cultura humana, 
na qual Mozart compôs As Bodas de Fígaro  e Don Giovanni, Gibbon 
publicou a sua História do Declínio e Queda do Império Romano, 
Boswell redigiu a sua Vida de Samuel Johnson e o jovem Turner expôs 
a sua obra pela primeira vez na Academia Real das Artes. No início da 
década, a constituição dos Estados Unidos fora esboçada e no seu 
termo já a Revolução Francesa tinha tido lugar.  
 A Crítica da Razão Pura  reapareceu em edição revista em 1787, a 
que se seguiram outras duas obras significativas: a Crítica da Razão 
Prática (1788) e a Crítica da Faculdade do Juízo em 1790. A escrita de 
Kant não é fácil de ler, e a dificuldade não se deve só à profundidade 
do tema nem à originalidade do pensamento. Kant gostava por demais 
de inventar termos técnicos e de forçar as ideias a obedecer a esque-
matismos rígidos. Mas o leitor que perseverar nos seus difíceis textos 
irá achar que o investimento é filosoficamente bastante compensador.  
 O objectivo de Kant na sua primeira Crítica era tornar a filosofia, 
pela primeira vez, verdadeiramente científica. A matemática era cientí-
fica há muitos séculos, e a física tinha-se tornado científica quando, na 
época de Bacon e Descartes, se percebeu pela primeira vez que a teoria 
tinha de ser confirmada pela experiência e que a experiência tinha de 
ser guiada pela teoria. Mas a metafísica, a disciplina mais antiga e 
aquela que «subsistiria mesmo que as restantes fossem totalmente 
subvertidas pela voragem de uma barbárie, que tudo aniquilasse», era 
ainda imatura.  
 Para se tornar científica, Kant pensava que a filosofia precisava de 
uma revolução análoga àquela pela qual Copérnico colocou o Sol, em 
vez da Terra, no centro do sistema dos céus. Copérnico mostrou que, 
quando pensamos estar a observar o movimento do Sol em torno da 
Terra, o que vemos é na verdade o resultado da rotação da nossa pró-
pria Terra. A revolução copernicana de Kant fará pela mente o que 
Copérnico fez pelo sentido da visão. Em vez de perguntar como pode o 
nosso conhecimento conformar-se aos seus objectos, temos de partir 
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do princípio que os objectos têm de se conformar ao nosso conheci-
mento. Só assim poderemos justificar a pretensão da metafísica ao 
conhecimento a priori, que, ao contrário do conhecimento a posterio-
ri, antecede a experiência. Todo o nosso conhecimento começa pela 
experiência, mas Kant insiste que daí não se segue que todo o conhe-
cimento resulte da experiência.  
 As marcas do conhecimento a priori são a necessidade e a univer-
salidade. Ao contrário de Hume, Kant sustenta que a proposição 
«Toda a mudança tem uma causa» exprime um juízo estritamente 
necessário e estritamente universal. «Todos os corpos são pesados», 
por outro lado, não é senão uma generalização contra a qual nenhu-
mas excepções se observaram; é um juízo a posteriori.  
 Além da distinção entre juízo a priori e a posteriori, Kant usa uma 
distinção entre juízos analíticos e sintéticos. Em qualquer juízo da 
forma «A  é B», afirma Kant, ou o predicado B está contido no conceito 
A , ou está fora dele. No primeiro caso, o juízo é analítico; no segundo, 
é sintético. Os exemplos de Kant são «Todos os corpos são extensos» e 
«Todos os corpos são pesados».  
 O que Kant quer dizer nesta passagem não é completamente claro. 
É claro que Kant pretende que a distinção seja universalmente aplic á-
vel às proposições; no entanto, nem todas as proposições têm uma 
estrutura simples da forma sujeito-predicado que Kant usa na sua 
definição. A noção de «estar contido» é metafórica; e a discussão que 
Kant apresenta da distinção não desfaz a ambiguidade de saber se ele a 
via como uma distinção lógica ou psicológica.  
 Uma coisa, todavia, é clara: para Kant, um dado juízo não pode ser 
analítico e a posteriori. Mas a possibilidade de uma dada proposição 
ser sintética e a priori é deixada em aberto. Na verdade, no sistema de 
Kant, o domínio do sintético a priori é vasto e importante. Inclui toda 
a matemática: a aritmética e a geometria são sintéticas, uma vez que 
vão muito além da lógica pura, e, no entanto, são a priori, pois são 
conhecidas anteriormente à experiência.  
 A questão de saber como serão possíveis tais juízos sintéticos a 
priori é o problema principal da filosofia — e só se este problema 
puder ser resolvido será possível uma ciência da metafísica. Se não 
puder, a metafísica não será mais do que uma disposição natural para 
levantar certos tipos de questões — questões, por exemplo, sobre o 
universo como um todo. Nada garante que estas questões não sejam 
completamente ociosas.  
 A primeira tarefa da razão é compreender a natureza e os limites do 
seu próprio poder. A razão tem de ser usada criticamente, não dogma-
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ticamente, e a metafísica científica tem de começar com uma «Crítica 
da Razão Pura». A crítica da razão pura, isto é, a crítica da razão à 
parte da experiê ncia, prepara-nos para o estudo geral do conhecimen-
to a priori, a que Kant chama «metafísica transcendental». «Trans-
cendental» é uma das palavras favoritas de Kant; usou-a em vários 
sentidos, sendo no entanto comum a todos a noção de algo que subjaz 
e está para além dos produtos da experiência efectiva.  
 O conhecimento humano resulta da operação combinada dos senti-
dos e do entendimento. Pelos sentidos, os objectos são -nos dados; pelo 
entendimento, tornam-se pensáveis. A estrutura dos nossos sentidos 
determina o conteúdo da nossa experiência; a constituição do nosso 
entendimento determina a sua estrutura. O filósofo tem de estudar 
quer a sensibilidade, quer o entendimento. Kant chama «estética 
transcendental» ao primeiro estudo e «lógica transcendental» ao 
segundo.  

A ESTÉTICA TRANSCENDENTAL 

 Como os seus predecessores dos séculos XVII e XVIII, Kant concebe a 
faculdade da sensibilidade como algo que em si mesmo é um poder 
passivo para receber representações. Contudo, Kant traça uma distin-
ção entre a matéria e a forma da nossa experiência. A matéria é o que 
deriva directamente da sensação; a forma dada pelo nosso entendi-
mento é o que permite ao caos do que nos aparece tomar uma ordem. 
A matéria das sensações incluiria aquilo que diferencia um vislumbre 
de azul de um vislumbre de verde, ou o cheiro de uma rosa e o cheiro 
de um queijo. Mas Kant só está interessado na forma.  
 Na experiência humana, qualquer objecto dos sentidos é também 
um objecto do pensamento: seja o que for de que tenhamos experiên-
cia é classificado e codificado, quer dizer, é trazido pelo entendimento, 
subsumido num ou mais conceitos. Kant quer isolar a experiência 
sensível retirando dela tudo o que pertencer realmente ao entendi-
mento, de maneira que nada possa sobrar excepto a experiência empí-
rica imediata e a sua forma a priori. «Nesta investigação se apurará», 
afirma Kant, «que há duas formas puras da intuição  sensível, que 
servem como princípios do conhecimento a priori, a saber, o espaço e 
o tempo.» 
 Como os seus predecessores, Kant aceita a distinção entre o sentido 
interno e o externo. O espaço é a forma do sentido externo, pela qual 
«temos a representação de objectos como exteriores a nós e situados 
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todos no espaço». O tempo é a forma do sentido interno por meio da 
qual o espírito tem experiência dos seus próprios estados internos, 
todos ordenados no tempo.  
 «Que são, então, o espaço e o tempo? São entes reais? Serão apenas 
determinações ou mesmo relações de coisas, embora relações de espé-
cie tal que não deixariam de subsistir entre as coisas, mesmo que não 
fossem intuídas? Ou serão unicamente dependentes da forma da intui-
ção e, por conseguinte, da constituição subjectiva do nosso espírito, 
sem o qual esses predicados não poderiam ser atribuídos a coisa algu-
ma?» 
 Um metafísico dogmático e não crítico dir-nos-á que o espaço e o 
tempo são pressupostos pela experiência e não derivados dela; que 
podemos imaginar o espaço e o tempo sem objectos, mas não objectos 
sem espaço nem tempo; e que há apenas um único espaço e um único 
tempo, cada um dos quais infinito. Mas um filósofo crítico perguntará 
como podemos ter conhecimento de verdades sobre o espaço e o tem-
po baseadas na intuição (porque não são analíticas) que, no entanto, 
são a priori (porque antecedem a experiência). A resposta de Kant é 
que o conhecimento de verdades sintéticas a priori sobre o tempo e o 
espaço só é susceptível de ser explicado se estes forem a priori formas 
da experiência sensível e não propriedades das coisas em si.  
 Significa isto que o espaço e o tempo são irreais? A resposta de 
Kant é que empiricamente são reais, mas transcendentalmente são 
ideais. «Se fizermos abstracção do nosso sujeito, o espaço e o tempo 
desapareceriam, pois, como fenómenos, não podem existir em si, mas 
unicamente em nós». O que as coisas são em si mesmas, além dos 
fenómenos, é algo que desconhecemos.  
 Significa isto que tudo é mera aparência? No sentido normal, não. 
Normalmente, distinguimos aqueles elementos da experiência que se 
verificam relativamente a todos os seres humanos e os que são inerentes 
a um único ponto de vista. Podemos considerar o arco-íris que ocorre 
aquando de um aguaceiro ensolarado uma mera aparência, ao passo que 
encaramos a chuva como uma coisa-em-si. Neste sentido, podemos 
admitir que nem tudo é meramente uma aparência. Mas esta distinção 
entre aparência e realidade, afirma Kant, é algo meramente empírico. 
Quando olhamos melhor, percebemos que «não só essas gotas são sim-
ples fenómenos, mas a sua própria configuração redonda e o espaço em 
que caem nada são em si mesmos, mas apenas simples modificações ou 
elementos da nossa intuição  sensível; o objecto transcendental, porém, 
mantém-se desconhecido para nós».  
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 Esta conclusão pode parecer indesejável, mas Kant pensa que nos é 
imposta se tivermos em consideração a natureza da geometria. A geo-
metria é um esplêndido feito do intelecto humano; mas baseia-se em 
quê? Não pode basear-se na experiência porque a geometria é univer-
sal e necessária. Não pode repousar em meros conceitos porque os 
conceitos, só por si, não nos dizem que uma figura só com dois lados é 
coisa que não existe. Logo, tem de ser uma disciplina sintética baseada 
na intuição a priori.  
 A estética transcendental de Kant é uma das partes menos bem 
sucedidas do seu empreendimento. Aquando da sua redacção, a geo-
metria euclidiana era encarada como a única teoria possível do espaço; 
pouco tempo depois, mostrou-se que havia outras geometrias não 
euclidianas consistentes. Além disso, era a investigação científica que 
devia decidir se a questão de saber se a estrutura fundamental do 
mundo em que vivemos é euclidiana ou não. Mas isto seria impossível 
se a espacialidade fosse algo construído pelo espírito numa única 
forma, inevitavelmente euclidiana.  

A ANALÍTICA TRANSCENDENTAL: 
A DEDUÇÃO DAS CATEGORIAS 

 No sistema de Kant, à estética transcendental segue-se a lógica 
transcendental, que consiste no estudo do entendimento, a parte cria-
tiva do espírito. É o entendimento que transforma os objectos da intui-
ção  sensível em objectos de pensamento. O entendimento e a sensibi-
lidade são iguais e interdependentes. «Sem a sensibilidade, nenhum 
objecto nos seria dado; sem o entendimento, nenhum seria pensado. 
Pensamentos sem conteúdo são vazios; intuições sem conceitos são 
cegas […] O entendimento nada pode intuir, e os sentidos nada podem 
pensar. Só pela sua reunião se obtém conhecimento.» 
 Por «lógica» entende Kant as regras pelas quais o entendimento 
opera. Kant não está interessado na metodologia das ciências partic u-
lares, mas nas «regras absolutamente necessárias do pensamento, sem 
as quais não pode haver nenhum uso do entendimento». A lógica pura 
de que Kant se ocupa só trata da forma e não do conteúdo do conheci-
mento. É distinta, e independente, da psicologia; não se interessa de 
modo algum pela origem nem pela história dos nossos pensamentos.  
 O próprio Kant não estava interessado em expor nem em desenvol-
ver a própria lógica formal; na verdade, Kant aceitava acriticamente a 
lógica do seu tempo. A intenção de Kant é que a sua lógica transcen-
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dental seja algo diferente: uma investigação sobre o que se pode saber 
a priori acerca da aplicabilidade da lógica. A tarefa da lógica transcen-
dental abrange duas tarefas principais: a analítica e a dialéctica. A 
analítica transcendental estabelece os critérios do uso empírico válido 
do entendimento; a dialéctica transcendental oferece uma crítica do 
uso dogmático ilusório da razão.  
 Kant distingue dois poderes do espírito: a compreensão e o juízo. A 
compreensão é o poder de formar conceitos; o juízo é o poder de os 
aplicar. As operações do entendimento encontram expressão nas pala-
vras individuais; as operações da faculdade do juízo encontram 
expressão em frases completas. Os conceitos que forem a priori são 
categorias; os juízos que forem a priori chamam-se princípios. A ana-
lítica transcendental de Kant consiste em duas partes que correspon-
dem a esta divisão: a analítica dos conceitos e a analítica dos princí-
pios. Kant dedica quase toda a sua analítica transcendental à analítica 
dos conceitos, a que se chama também «dedução das categorias».  
 Que quer dizer toda esta terminologia? Podemos começar com a 
noção de «categoria», que Kant tomou de empréstimo de Aristóteles, 
apesar de rejeitar a sua lista por carecer incontornavelmente de siste-
maticidade. Em seu lugar, Kant oferece uma lista baseada na relação 
entre conceitos e juízo. Um conceito não é de facto nada mais que um 
poder para produzir juízos de certos tipos. (Possuir o conceito de 
metal, por exemplo, é ter o poder de produzir juízos exprimíveis por 
frases que contenham a palavra «metal» ou uma palavra equivalente a 
esta.) Os diferentes tipos possíveis de conceitos devem, portanto, ser 
determinados estabelecendo os diferentes tipos possíveis de juízos.  
 Kant tomou de empréstimo dos lógicos seus contemporâneos dife-
rentes tipos de juízos, classificando-os como universais («Todo o 
homem é mortal»), particulares («Alguns homens são mortais») ou 
singulares («Sócrates é mortal»). Classifica-os também como afirmati-
vos («A alma é mortal»), negativos («A alma não é mortal») e infinitos 
(«A alma é não-mortal»). Divide ainda os juízos nas três classes dos 
categóricos («Há uma justiça perfeita»), hipotéticos («Se houver uma 
justiça perfeita, quem for obstinadamente perverso será punido») ou 
disjuntivos («O mundo ou existe graças ao acaso cego, ou à necessida-
de interna, ou graças a uma causa externa»). 
 Kant pretende derivar destas classificações habituais dos juízos 
uma nova e fundamental classificação de conceitos. Por exemplo, Kant 
relaciona os juízos categóricos com a categoria de substância, os hipo-
téticos com a de causa, e os disjuntivos com a de interacção. Seria 
difícil e nada compensador tentar seguir minuciosamente os passos 
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desta derivação; é mais importante interpretar a tese de que um con-
ceito é essencialmente um poder de produzir um juízo.  
 Os comentadores têm sugerido várias analogias para o papel que 
Kant atribui às categorias. Alguns deles sugeriram que, se comparar-
mos a linguagem com um jogo  de xadrez do qual retirámos as peças, as 
categorias constituem uma listagem dos movimentos em última análi-
se possíveis (para a frente, para trás, para o lado, em diagonal, etc.). 
Alternativamente, se concebermos a linguagem como um instrumento 
para fazer frente ao mundo, temos de conceber a lista das categorias 
como algo análogo à especificação de um instrumento que serve para 
tudo (tem de poder cortar, brocar, polir e assim por diante).  
 Deixando a metáfora de lado, podemos perguntar se Kant terá 
razão ao afirmar que há alguns conceitos indispensáveis para que o 
entendimento possa operar. Podemos colocar a questão em termos 
linguísticos: há alguns conceitos indispensáveis para que possa haver 
uma linguagem plena? A resposta parece ser a de que quaisquer uten-
tes de uma linguagem — por mais diferentes de nós — precisam de ter 
um conceito de negação e a capacidade para usar quantificadores 
como «todo» e «algum». Para que sejam utentes racionais de uma 
linguagem, precisam também da capacidade para retirar conclusões a 
partir de premissas, o que se exprime no domínio de palavras como 
«se», «então» e «logo». Kant tinha razão ao conectar os conceitos com 
os juízos e ao ver que certos conceitos têm de ser fundamentais a toda 
a compreensão — independentemente da questão de saber se, ao tra-
çar a sua lista específica, terá sido inteiramente feliz.  
 Se aceitarmos que tem de existir um núcleo de categorias indispen-
sáveis, resta a questão crucial de saber qual a sua origem e como o 
apreendemos. Kant chama à sua resposta a esta questão «A dedução 
transcendental das categorias».  
 «Dedução», na terminologia de Kant, é um termo quase jurídico, 
uma metáfora baseada na genealogia e na sucessão de bens. Uma 
dedução de um conceito  é uma demonstração de que temos direito a 
usá-lo, de que ao usá-lo estamos a agir nos limites dos nossos direitos 
epistemológicos. Uma dedução das categorias é uma demonstração de 
que temos o direito de aplicar estes conceitos a priori a objectos. Uma 
dedução de um conceito a priori não pode ser apenas uma explicação 
empírica de como viemos a possuir tal conceito; tem de ser uma 
demonstração que seja, nos termos de Kant, «transcendental», isto é, 
uma demonstração que mostre que o conceito é necessário para que 
possa de todo em todo haver experiência.  
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 Considere-se, por exemplo, o conceito de «causa», que surge na 
lista das categorias de Kant. Se é a priori, a experiência não pode ser 
considerada a sua origem; na verdade, como Hume mostrou, a expe-
riência nunca poderia estabelecer a necessidade e a universalidade da 
conexão entre causa e efeito. Sem dúvida que a experiência nos sugere 
de facto várias generalizações. Mas não poderia haver um mundo de 
experiência no qual reinasse um tal caos que nada pudesse ser identi-
ficado como causa e efeito? A força da dedução transcendental é mos-
trar que, se não tivéssemos os conceitos das categorias, incluindo as de 
substância e causa, não poderíamos compreender — não poderíamos 
conceituar — nem mesmo a experiência mais fragmentária e desorde-
nada. A menos que possamos formar conceitos de objectos cuja exis-
tência seja mais do que um mero aparecer, não podemos de todo em 
todo formar um conceito de intuição  sensível.  
 Há três elementos envolvidos na conceitualização da experiência. 
Em primeiro lugar, há o ordenamento das intuições no tempo; em 
segundo, a união das intuições numa única consciência; e, finalmente, 
o sujeito consciente subsume as intuições em conceitos. Tudo isto, 
argumenta Kant, envolve a possibilidade permanente da autoconsciên-
cia.  
 Não me é possível descobrir que algo é um elemento da minha 
consciência. Não posso estar, por assim dizer, perante um elemento da 
consciência, perguntar depois a quem pertence e concluir, depois de 
investigar, que a ninguém pertence senão a mim próprio. Posso, por 
meio da reflexão, tomar consciência de várias características da minha 
experiência consciente; mas não posso tomar consciência de que é 
minha. Às descobertas autoconscientes que podemos fazer sobre a 
nossa experiência chama Kant «apercepções». Kant formula a ideia de 
que não nos apoiamos na experiência para reconhecer a nossa cons-
ciência como nossa afirmando que a posse da nossa própria consciên-
cia não é uma apercepção empírica, mas sim uma «apercepção trans-
cendental».  
 A intuição  de experiências como minhas é ao mesmo tempo a intui-
ção de experiências que pertencem a uma única consciência. Mas o que 
une estas experiências não é a própria experiência; em si mesmas, as 
minhas experiências são, como Kant afirma, «multicolores e diversas». 
Uma vez mais, é a actividade a priori do entendimento que está a 
funcionar, fazendo o que Kant chama uma «síntese» de intuições, 
combinando-as na unidade de uma única consciência. A isto chama 
Kant «a unidade transcendental da apercepção ». 
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 A possibilidade da autoconsciência, por seu lado, pressupõe a pos-
sibilidade da consciência de objectos extra-mentais. Isto acontece 
porque a auto-atribuição da experiência só é possível graças à unidade 
e conectividade de uma sequência temporal da intuição, e esta mesma 
unidade e conectividade é que possibilitam que uma sucessão de expe-
riências constituam um único mundo objectivo.  
 Kant vai decididamente ao encontro do empirista, mostrando-lhe 
depois no seu próprio território que o empirismo não é suficiente. 
Kant concorda que a experiência é necessária para que haja qualquer 
conhecimento de objectos — e até mesmo de nós próprios como objec-
tos. A unidade original da apercepção só me dá o conceito de mim 
próprio; a intuição empírica é necessária para que eu possa ter qual-
quer conhecimento  de mim mesmo. Mas o conhecimento empírico, 
seja de mim mesmo, seja de qualquer outra coisa, envolve o juízo; e 
não pode haver juízo sem conceitos. Entre os conceitos, não poderão 
existir os derivados da experiência sem os pressupostos pela experiên-
cia; e, portanto, o conhecimento, mesmo que dos fenómenos ou de 
mim mesmo, tem de estar sujeito às categorias.  
 A fonte da ordem objectiva da natureza é o eu transcendental: o eu 
que é exibido, mas não ainda conhecido, na unidade transcendental da 
apercepção . Assim, é a partir da unidade transcendental da apercepção 
que Kant procura derivar a natureza objectiva do mundo, procurando 
mostrar que há uma diferença entre a realidade e a aparência. Pois a 
unidade transcendental da apercepção só é possível se a nossa expe-
riência for a de um mundo que seja susceptível de ser descrito pelas 
categorias. Esta é, essencialmente, a dedução transcendental das cate-
gorias.  
 As minúcias do argumento são ainda obscuras. Kant formula e refor-
mula o argumento, de muitas formas diferentes; em cada formulação 
parece sempre faltar um ou outro elo na cadeia do raciocínio. O leitor 
consegue entrever lampejos isolados de uma perspicácia espantosa sem 
que lhe seja oferecida uma perspectiva geral de um argumento convin-
cente. A dedução transcendental de Kant monta um forte ataque ao 
empirismo, mas não consegue desferir o golpe de misericórdia, que teve 
de esperar pelo século XX.  
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A ANALÍTICA TRANSCENDENTAL: 
O SISTEMA DOS PRINCÍPIOS 

 No entanto, a explo ração apresentada por Kant dos princípios 
subjacentes aos nossos juízos é do maior interesse. Os juízos a priori,  
recorde-se, podem ser analíticos ou sintéticos. O princípio mais impor-
tante dos juízos analíticos é o princípio da não contradição: um juízo 
autocontraditório é vazio; e a marca de um juízo analítico é o facto de a 
sua negação ser autocontraditória. Mas o princípio da não-contradição 
não nos leva além do domínio das proposições analíticas: é uma condi-
ção necessária, mas não suficiente, da verdade das proposições sintéti-
cas.  
 Num juízo sintético, colocam-se a par dois conceitos não-idênticos. 
Kant apresenta uma lista de quatro grupos de princípios que susten-
tam os juízos sintéticos — designando-os por termos técnicos com os 
quais não temos de nos preocupar, pois são mais geradores de confu-
são do que esclarecedores.  
 O primeiro destes princípios é o de que todas as experiências são 
grandezas extensivas. Seja o que for de que tenhamos experiência, tem 
uma extensão — isto é, tem partes distintas de outras partes —, no 
tempo ou no espaço. «Todos os fenómenos são, por conseguinte», 
afirma Kant, «já intuídos como agregados (conjuntos de partes pre-
viamente dadas)». É isto, segundo Kant, que sustenta os axiomas da 
geometria, como o que afirma que entre dois pontos só pode existir 
uma única linha recta.  
 O segundo princípio é o de que, em todos os fenómenos, o objecto 
da sensação tem uma grandeza intensiva. Por exemplo, se eu sentir um 
certo grau de calor, tenho consciência de que poderia estar a sentir 
algo mais, ou menos, quente; o que sinto é um ponto numa escala que 
se estende em ambas as direcções. Analogamente, ver uma cor é ver 
algo situado num espectro. Kant chama-lhe uma «antecipação da 
percepção», mas o termo é infeliz: é como se estivesse a dizer que 
sempre que tenho uma sensação  posso saber a priori qual a sensação 
que se irá seguir. Mas é claro que só a experiência pode mostrar isso; 
como Kant afirma, «a sensação é, propriamente, o que na verdade 
nunca pode ser antecipado». Quando tenho uma sensação, o que é 
conhecido a priori é apenas a possibilidade lógica de sensações análo-
gas noutros pontos de uma escala comum. Para captar o sentido que 
Kant tem em mente, talvez «projecção» fosse uma palavra melhor do 
que «antecipação».  
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 O terceiro princípio é este: a experiência só é possível se pudermos 
encontrar ligações necessárias entre as nossas percepções. Há dois 
estádios principais para estabelecer este princípio. a) Para que eu 
tenha de todo em todo uma experiência, tenho de ter experiência de 
um domínio objectivo — e este tem de conter substâncias que perma-
neçam. b) Para que eu tenha experiência de um domínio objectivo, 
tenho de ter experiência de substâncias em interacção causalmente 
ordenadas. Cada um destes estádios parte da reflexão da nossa intui-
ção  do tempo, considerado primeiro como duração, depois como 
sucessão.  
 Em primeiro lugar, Kant faz notar que o próprio tempo não pode 
ser percepcionado. Na experiência de um momento, considerada sim-
plesmente como um acontecimento interior, nada há que mostre 
quando ocorre a experiência, ou se esta ocorre antes ou depois de 
qualquer outra experiência momentânea dada. A nossa intuição do 
tempo tem, pois, de ser um relacionar de fenómenos com um substrato 
permanente, substancial.  
 Para que haja mudança (ao invés de mera sequência desconectada), 
tem de haver algo que seja primeiro uma coisa e depois outra. Mas este 
elemento permanente não pode ser fornecido pela nossa experiência, 
que em si mesma está em constante fluxo; tem, portanto, de ser forne-
cido por qualquer coisa objectiva, a que podemos chamar «substân-
cia». Toda «a existência e toda a mudança no tempo podem ser consi-
deradas como um modo da existência do que permanece e persiste».  
 Há várias ambiguidades neste argumento e na sua conclusão. Não é 
sempre claro de que tipo de mudança se está a falar; refere-se o argu-
mento ao surgir e ao desaparecer das substâncias, ou à alteração das 
propriedades de uma substância subsistente? Consequentemente, levan-
tam-se dúvidas quanto ao que o argumento demonstra: será que a con-
clusão estabelece a necessária existência de algumas coisas permanentes 
ou antes a de uma única coisa permanente? Kant exprime-se por vezes 
como se a substância fosse perpétua; mas, para refutar o atomismo 
empirista, basta mostrar que têm de existir pelo menos algumas entida-
des objectivas com uma duração não-instantânea. 
 O segundo estádio do argumento baseia-se numa observação sim-
ples, mas profunda. Se eu olhar para uma casa, haverá uma certa 
sucessão nas minhas experiências: em primeiro lugar talvez olhe para 
o telhado, depois para os pisos superiores, para os intermédios e, 
finalmente, para o rés-do-chão. Analogamente, se estiver imóvel a 
observar um navio que navega rio  abaixo, tenho uma sucessão de 
diferentes imagens: primeiro vejo o navio a jusante, depois a montante 
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e assim por diante. O que distingue uma sucessão meramente subjecti-
va de fenómenos (as várias imagens de uma casa) de uma sucessão 
objectiva (o movimento do navio rio abaixo)? No primeiro caso, mas 
não no segundo, ser-me-ia possível inverter a ordem das percepções; e 
não há qualquer fundamento para traçar esta distinção excepto uma 
regularidade causal necessária. Na experiência, nunca «atribuímos ao 
objecto a sucessão […], distinguindo-a da sucessão subjectiva da nossa 
apreensão, excepto quando há uma regra subjacente».  
 Isto mostra que há algo de fundamentalmente errado na ideia de 
Hume de que percepcionamos primeiro uma sucessão temporal entre 
acontecimentos, encarando depois um como causa e o outro como 
efeito. As coisas passam-se ao contrário: sem relações entre causa e 
efeito, não podemos estabelecer uma ordem objectiva no tempo. Além 
disso, afirma Kant, ainda que a sequência temporal pudesse estabele-
cer-se independentemente da relação de causa-efeito, a simples suces-
são temporal seria insuficiente para dar conta da causalidade, pois a 
causa e o efeito podem ser simultâneos. Uma esfera, pousada numa 
almofada fofa, faz uma concavidade na almofada, mal a colocamos 
sobre esta; no entanto, a esfera é a causa, e a concav idade, o efeito. 
Sabemos isto porque todas as esferas do género provocam uma conc a-
vidade, mas nem todas as concavidades do género contêm uma esfera. 
A relação entre tempo e causalidade é mais complicada do que Hume 
imaginava.  
 Uma vez refutado o atomismo empirista e contrariado o cepticismo 
humeano a respeito das conexões necessárias, Kant apresenta a sua 
refutação do idealismo. O seu alvo é duplo: o problemático idealismo 
de Descartes («Eu existo» é a única asserção empírica indubitável) e o 
idealismo dogmático de Berkeley  (um mundo externo é ilusório). 
Comum a ambos é a tese de que se conhece melhor o interior do que o 
exterior e de que as substâncias exteriores se inferem a partir das 
experiências internas.  
 O argumento de Kant contra estes pressupostos é o seguinte. Tenho 
consciência de estados mentais que vão mudando e, portanto, tenho 
consciência da minha existência no tempo; isto é, tenho consciência de 
ter experiências primeiro num momento e depois noutro. Mas, como 
acabou de se defender, a percepção da mudança envolve a percepção de 
algo permanente. Mas eu próprio não sou este algo permanente: o sujeito 
unificador da minha experiência não é ele próprio um objecto da expe-
riência. Logo, só se eu tiver experiênc ia exterior me será possível fazer 
juízos sobre o passado.  
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 A analítica de Kant chega ao seu termo insistindo nos limites das 
competências do entendimento. As categorias não podem determinar a 
sua própria aplicabilidade; os princípios não podem estabelecer a sua 
própria verdade. O entendimento, só por si, não pode estabelecer a 
existência de uma coisa como a substância, nem estabelecer que toda a 
mudança tem uma causa. Tudo o que se estabelece a priori, seja pela 
dedução transcendental das categorias, seja pela exposição do sistema 
dos princípios, é que, para que a experiência seja possível, têm de se 
verificar certas condições. Mas a questão de saber se a experiência é 
possível não pode estabelecer-se à partida: só a ocorrência efectiva da 
própria experiência mostra a sua possibilidade. Os conceitos têm de se 
aplicar apenas a objectos da experiência possível; não podem aplicar-
se às coisas em geral e em si mesmas. A menos que um objecto que 
caia sob um conceito nos seja apresentado na intuição, o conceito será 
vazio e despropositado.  
 Kant observa que os filósofos fazem uma distinção  entre fenómenos 
(o que nos aparece) e númenos (os objectos do pensamento), dividindo 
o mundo em dois: um mundo dos sentidos e um mundo do entendi-
mento. A sua própria analítica mostrou a impossibilidade de existir 
um mundo de meras aparências, meros objectos dos sentidos que não 
caiam sob quaisquer categorias nem exemplifiquem quaisquer regras. 
Mas daqui não podemos concluir pela existência de um mundo não-
sensível que seja descoberto pelo entendimento só por si. Kant aceita a 
existência dos númenos num sentido negativo: coisas que não são 
objecto da intuição sensível. Mas nega a existência de númenos em 
sentido positivo: coisas que sejam objecto de uma intuição  não-
sensível. O conceito de númeno, devidamente entendido, é unicamente 
um conceito limitador, cuja função é estabelecer os limites da sensibi-
lidade. Aceitar a existência de númenos como objectos extra-sensíveis 
que podem ser estudados pelo uso do intelecto, só por si, é entrar no 
reino da ilusão. Na sua «dialéctica transcendental», Kant leva a cabo 
uma visita exploratória a este mundo de enc antamento.  

A DIALÉCTICA TRANSCENDENTAL: 
OS PARALOGISMOS DA RAZÃO PURA 

 A analítica apresentou o território do entendimento puro. É uma ilha 
de verdade. Mas está «rodeada de um largo e proceloso oceano, verda-
deiro domínio da aparência, onde muitos bancos de neblina e muitos 
gelos a ponto de derreterem dão a ilusão de novas terras e constantemen-



365 

 

te ludibriam, com falazes esperanças, o navegante que sonha com desco-
bertas, enredando-o em aventuras, de que nunca consegue desistir nem 
jamais levar a cabo».  
 Assim, com este raro pedaço de retórica romântica, Kant dá início à 
sua tarefa de apresentar a lógica da ilusão na dialéctica transcenden-
tal. Kant não está interessado em erros contingentes e acidentais, 
como ilusões ópticas ou falácias lógicas; os alvos das suas críticas são 
muito mais grandiosos: nomeadamente, a psicologia a priori, a cos-
mologia e a teologia. Todas estas disciplinas procuram usar o espírito 
para explorar um mundo para além das fronteiras da experiência, um 
empreendimento em que a ilusão é o resultado natural e inevitável.  
 Todo o nosso conhecimento, afirma Kant, começa pelos sentidos, 
avança destes para o entendimento e termina na razão. A razão, como 
o entendimento, opera segundo conceitos; mas, ao passo que os con-
ceitos puros do entendimento eram categorias, os conceitos da razão 
pura são Ideias. A alusão a Platão  é deliberada: as Ideias são para Kant 
conceitos necessários da razão aos quais nenhuns objectos correspon-
dem na experiência sensível.  
 Chegamos às Ideias da razão pura tomando uma forma de inferên-
cia e procurando torná-la absoluta. Comummente, inferimos conclu-
sões a partir de premissas; as conclusões são verdadeiras se as premis-
sas forem verdadeiras. Mas isto parece constituir apenas uma verdade 
condicional, uma vez que a verdade das próprias premissas pode ser 
posta em questão. A razão procura algo incondicionado, uma base 
absoluta, isto é, uma base que de nada derive a não ser da própria 
razão. O que é absolutamente válido é válido incondicionalmente, em 
todos os aspectos, sem restrição. 
 Kant afirma existirem três Ideias da razão pura; chegamos a cada 
uma delas tomando um padrão de inferência e tentando alcançar um 
absoluto. Uma linha de argumentação parte da experiência subjectiva 
e conclui com a alma enquanto sujeito substancial permanente. Outra 
linha de argumentação parte das relações causais entre objectos empí-
ricos e alcança a ideia do cosmos como uma totalidade de causas e 
efeitos, incondicionada por conter todas as condições. Uma terceira 
linha de argumentação parte da contingência dos objectos da expe-
riência e conduz à necessidade incondicionada de um ser de todos os 
seres, a saber, Deus. «Assim, pois, a razão pura fornece a ideia para 
uma doutrina transcendental da alma (psychologia rationalis), para 
uma ciência transcendental do mundo (cosmologia rationalis) e, por 
fim, para um conhecimento transcendental de Deus (theologia trans-
cendentalis).»  
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 Comecemos por considerar as ilusões da psicologia a priori ou 
racional. Ao passo que a psicologia empírica trata da alma enquanto 
objecto do sentido interno, a psicologia racional trata da alma enquan-
to sujeito do juízo. A psicologia racional, afirma Kant, pretende ser 
uma «ciência, edificada sobre esta única proposição: “eu penso”». 
Estuda o sujeito transcendental do pensamento; o «eu, ou ele, ou 
aquilo (a coisa) que pensa» é um X desconhecido, o sujeito transcen-
dental dos pensamentos.  
 O «eu penso», o texto da psicologia racional, é a expressão da auto-
consciência inseparável do pensamento. Mas como sabemos que tudo 
o que pensa é autoconsciente? Resposta: a autoconsciência é necessá-
ria para conceber o pensamento e, previamente à experiência, atri-
buímos às coisas as propriedades que são condições para que as con-
cebamos.  
 Kant apresenta quatro falácias — e chama-lhes «paralogismos» ou 
falsos silogismos — a que somos conduzidos pela nossa vontade de 
transcender os limites da psicologia meramente empírica. No primeiro 
paralogismo, avançamos da premissa «Necessariamente, o sujeito que 
pensa é um sujeito» para a conclusão «O sujeito que pensa é necessa-
riamente um sujeito». No segundo, passamos de «O ego não pode ser 
dividido em partes» para «O ego é uma substância simples». No ter-
ceiro, partimos de «Sempre que estou consciente, é o mesmo eu que 
está consciente» para «Sempre que estou consciente, estou consciente 
do mesmo eu». Finalmente, no quarto, argumentamos a partir da 
verdade «Posso conceber-me a mim mesmo à parte de tudo o resto, 
incluindo do meu corpo» a favor da conclusão «À parte de tudo o 
resto, incluindo do meu corpo, posso conceber-me a mim mesmo».  
 Em cada paralogismo, converte-se uma inofensiva proposição ana-
lítica numa contenciosa proposição sintética a priori. Tomados em 
conjunto, os paralogismos alimentam a afirmação de que o eu é uma 
entidade imaterial, incorruptível, pessoal e imortal. Esta é a ilusão da 
psicologia a priori. 

A DIALÉCTICA TRANSCENDENTAL: 
AS ANTINOMIAS DA RAZÃO PURA 

 Voltamo-nos de seguida para a cosmologia a priori. Kant apresen-
ta-nos aqui um conjunto de antinomias. Uma antinomia é um par de 
argumentos contrastantes que conduzem a conclusões contraditórias 
(uma tese e uma antítese). Kant construiu um conjunto destas anti-
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nomias para mostrar que qualquer tentativa da razão para formar 
«conceitos cósmicos», isto é, noções do mundo como um todo, estava 
condenada a conduzir a contradições insolúveis.  
 A primeira antinomia tem como tese «O mundo tem um começo no 
tempo e é também limitado no espaço» e, como antítese, «O mundo 
não tem nem começo nem limites no espaço; é infinito tanto no tempo 
como no espaço».  
 As duas proposições, «o mundo tem um começo no tempo» e «o 
mundo não tem um começo», tiveram, como vimos, uma longa histó-
ria nas obras dos filósofos. Aristóteles pensava que se podia demons-
trar a segunda. Agostinho pensava que se podia demonstrar a primei-
ra. Tomás de Aquino pensava que nenhuma das proposições podia ser 
demonstrada. Kant sugere, agora, que ambas as proposições podiam 
ser demonstradas. Isso não significa, claro, que ambas as proposições 
contraditórias sejam verdadeiras; o objectivo é mostrar que a razão 
não tem de maneira alguma o direito de falar sobre «o mundo» como 
um todo.  
 O argumento a favor da tese parte da definição de uma série infini-
ta como uma série que nunca se pode completar e conclui que não 
pode ser verdade que uma série infinita de mundos já tenha existido. 
Mas o argumento é inconclusivo. É v erdade que qualquer série infinita 
discreta tem de ser aberta numa das pontas: nenhuma dessas séries 
pode ser «completada» no sentido de ter dois términos. Mas por que 
razão não pode ter um término numa direcção, apesar de prosseguir 
para sempre na outra? O tempo decorrido seria então «completo» por 
ter um término no presente, apesar de se prolongar para sempre no 
passado.  
 O argumento a favor da antítese é o seguinte. Se o mundo teve um 
início, houve um momento do tempo em que o mundo não existia. 
Qualquer momento deste «tempo vazio » é exactamente como outro 
qualquer. Logo, não pode haver resposta alguma à questão «Por que 
razão começou o mundo quando começou?». Quem acredita num 
mundo temporalmente finito pode concordar que não é possível locali-
zar o começo do mundo a partir do exterior (num determinado ponto 
do «tempo vazio»), apesar de sustentar que o podemos localizar a 
partir do interior (umas tantas unidades de tempo antes do presente). 
 Nenhum dos argumentos de Kant é estanque, nem os argumentos 
paralelos que oferece a favor e contra a finitude espacial do mundo. No 
seu todo, a primeira antinomia parece ineficaz como tentativa de esta-
belecer a impotência da razão.  
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 Kant apresenta quatro antinomias no seu todo. A segunda diz res-
peito à simplicidade e à complexidade; a terceira diz respeito à liber-
dade e à causalidade; a quarta, à necessidade e à contingência. Em 
cada uma das antinomias, a antítese afirma que uma certa série conti-
nua sempre, e a tese que a mesma série chega ao fim. Assim: 
 

• Primeira: a série de coisas contíguas no espaço e no tempo tem um 
fim (tese) / não tem um fim. 

• Segunda: a série de coisas que são partes de outras tem um fim 
(tese) / não tem um fim. 

• Terceira: a série de coisas causadas por outras termina num aconte-
cimento livre, naturalmente incausado (tese) / prolonga-se para 
sempre (antítese).  

• Quarta: a série de coisas contingentes relativamente a outras pro-
longa-se para sempre (antítese) / termina num ser absolutamente 
necessário (tese). 

 
 Cada uma das relações assinaladas em itálico é encarada por Kant 
como uma forma de estar condicionado por algo, de modo que cada 
uma destas séries é uma série de condições, e cada argumento conclui 
a favor de um absoluto incondicionado.  
 Kant pensa que ambos os lados de cada antinomia estão errados: a 
tese é o erro do dogmatismo, a antítese o erro do empirismo. O que a 
antinomia revela, sustenta Kant, é a não-coincidência entre o âmbito 
da investigação empírica e as pretensões do ideal racional. A tese 
representa sempre o mundo como mais pequeno que o pensamento: 
podemos ultrapassar o mundo com o nosso pensamento. A antítese 
representa o mundo como maior que o pensamento: não podemos 
pensá-lo na sua totalidade. «Em todos os casos, a ideia cosmológica ou 
é grande de mais ou pequena de mais para a regressão empírica.» 
Temos de fazer coincidir o pensamento e o mundo talhando a nossa 
ideia cosmológica de modo a harmonizar-se à investigação empírica.  
 O erro que está na raiz tanto da tese dogmática como da antítese 
empirista é a ideia de um todo cósmico. Em cada caso, confunde-se 
levar a cabo uma tarefa (por exemplo, despistar os antecedentes cau-
sais de um acontecimento) com completar uma tarefa (por exemplo, 
um levantamento da totalidade das causas). O mundo como um todo 
nunca poderia ser dado na experiência e, assim, «o mundo como um 
todo» é um pseudoconceito. Logo, não é verdade que o mundo seja 
finito nem que seja infinito. 
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 A terceira antinomia difere das duas anteriores. Nas primeiras duas 
antinomias, tanto a tese como a antítese foram rejeitadas como falsas. 
Mas, quando Kant chega à terceira antinomia, procura mostrar que, 
devidamente interpretada, tanto a tese como a antítese são verdadeiras. 
A tese defende que a causalidade natural não é suficiente para explicar os 
fenómenos do mundo; além de determinar causas, temos de ter em 
consideração a liberdade e a espontaneidade. A antítese defende que 
postular a liberdade transcendental é resignarmo-nos à cega ausência de 
leis, dado que a intrusão de uma causa indeterminada iria destruir todo o 
sistema explicativo da natureza.  
 O tratamento da terceira antinomia oferecido por Kant é uma de 
entre várias tentativas levadas a cabo pelos filósofos para reconciliar a 
liberdade com o determinismo. Os deterministas pensam que todo o 
acontecimento tem uma causa, no sentido de uma prévia condição 
suficiente. Há dois tipos de deterministas: os deterministas puros, que 
acreditam ser a liberdade incompatível com o determinismo, sendo 
portanto uma ilusão; e os deterministas moderados, que acreditam 
que a liberdade e o determinismo são compatíveis, podendo por isso 
aceitar que a liberdade humana é genuína. Kant é um determinista 
moderado: procura mostrar que a liberdade é compatível com o 
determinismo, se ambos os conceitos forem correctamente compreen-
didos. Um acontecimento pode, a um tempo, ser determinado pela 
natureza e fundado na liberdade.  
 A vontade humana, afirma Kant, é sensual, mas livre: isto é, é afecta-
da pela paixão, mas esta não a torna necessária. «Há no homem um 
poder de autodeterminação, independentemente de qualquer coerção 
produto de impulsos sensuais.» Mas o exercício deste poder de autode-
terminação tem dois aspectos: o sensível (susceptível de ser percepcio-
nado na experiência) e o inteligível (só susceptível de ser compreendido 
pelo  intelecto). O nosso livre-arbítrio é a causa inteligível dos efeitos 
sensíveis; e estes fenómenos sensíveis são igualmente parte de uma série 
ininterrupta, de acordo com leis imutáveis. Para reconciliar a liberdade 
humana com a natureza determinista, Kant defende que a natureza 
opera no tempo, ao passo que a vontade humana, enquanto númeno e 
não enquanto fenómeno, está para lá do tempo.  
 Muitos deterministas moderados defenderam que a liberdade e o 
determinismo são compatíveis porque as nossas acções, apesar de 
determinadas, são determinadas por acontecimentos mentais nas 
nossas mentes; e uma acção é livre, defendem eles, se for determinada 
por causas internas e não externas. Kant parece realmente ter acredi-
tado neste tipo de determinismo psicológico; mas a sua reconciliação 
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da liberdade com a natureza não depende de se definir a acção livre 
como uma acção psicologicamente determinada. Kant pensava, sem 
dúvida com razão, que a explicação causal («Deitei-o ao chão porque 
fui empurrado») e a explicação em termos de razões («Deitei-o ao 
chão para lhe dar uma lição») são tipos radicalmente diferentes de 
explicações, ambas irredutíveis entre si. Mas uma vez que a reconcilia-
ção oferecida por Kant não tem lugar ao nível da experiência mas ao 
nível do númeno, da coisa-em-si, o seu projecto de reconciliação está 
fatalmente contaminado pela obscuridade que afecta tais conceitos.  

A DIALÉCTICA TRANSCENDENTAL: 
CRÍTICA DA TEOLOGIA NATURAL 

 Na quarta antinomia, Kant toma em consideração argumentos a 
favor e contra a existência de um ser necessário , deixando aí em aberto 
a questão de saber se o ser necessário é o próprio mundo ou um ser 
além do mundo que seja a causa deste. É no capítulo do Ideal da Razão 
Pura que Kant toma em consideração o conceito de Deus, o objecto da 
teologia transcendental. 
 De acordo com Kant, todos os argumentos concebidos para estabele-
cer a existência de Deus têm de pertencer a uma de três classes. Há 
argumentos ontológicos, que partem do conceito a priori de um ser 
supremo; há argumentos cosmológicos, que derivam da natureza do 
mundo empírico em geral; e há provas físico-teológicas, que partem de 
fenómenos naturais particulares. 
 Na teologia racional de Kant, atribui-se um papel muito especial ao 
argumento ontológico. Kant afirma que o argumento cosmológico é 
apenas o argumento ontológico disfarçado e defende que, por si, o 
argumento físico-teológico só nos conduz a um arquitecto do mundo e 
não a um criador genuíno. Daí a importância da sua influente crítica 
do argumento ontológico.  
 O que queremos dizer quando afirmamos que Deus é um ser abso-
lutamente necessário? Alguns filósofos definiram um ser necessário  
como um ser que existe em todos os mundos possíveis. Se definirmos 
Deus deste modo, sem dúvida que Ele existe. O nosso mundo é um 
mundo possível, caso contrário não seria efectivo; logo, se Deus existe 
em todos os mundos possíveis, tem de existir no nosso. 
 Mas será legítimo incluir assim a existência — ainda que a existên-
cia possível — na definição de algo? Kant pensa que não. «Já há uma 
contradição ao introduzir o conceito de existência —
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 independentemente da designação que a esconder — no conceito de 
uma coisa.» O argumento ontológico procura tornar a afirmação da 
existência de Deus uma proposição analítica. Se uma proposição for 
analítica, o predicado será parte do sujeito e não poderá ser-lhe nega-
do. Tomando o exemplo de «Um triângulo tem três ângulos», Kant 
comenta: 
 

Postular um triângulo e suprimir os seus três ângulos é contraditório; 
mas anular o triângulo, juntamente com os seus três ângulos, não é 
contraditório. O mesmo se passa com o conceito de um ser absoluta-
mente necessário. Se suprimis a existência, suprimis a própria coisa 
com todos os seus predicados; de onde poderia vir a contradição?  

 
 Mas por que motivo tem Kant tanta certeza de que todas as proposições 
existenciais são sintéticas? Podemos argumentar de conceitos para a não -
existência: é porque compreendemos os conceitos «quadrado» e «círculo» 
que sabemos que não existem círculos quadrados. Por que razão não pode-
remos argumentar analogamente de conceitos para a existência? Se «Não 
há solteiros não casados» é analítica, por que razão não há-de a frase «Há 
um ser necessário » sê-lo também?  
 O principal argumento de Kant é o de que o ser não é um predic a-
do, mas uma cópula, uma simples ligação entre predicado e sujeito. Se 
dizemos «Deus é» ou «Há Deus», afirma Kant, «não atribuímos qual-
quer novo predicado ao conceito de Deus; postulamos apenas o sujeito 
em si mesmo, com todos os seus predicados». Na verdade, as proposi-
ções existenciais nem sempre «postulam», como a afirmação de Kant 
implica, pois podem ocorrer como orações subordinadas numa frase 
maior. Se alguém disser «Se Deus existir, os pecadores serão castiga-
dos», não estará a postular a existência de Deus. No entanto, podemos 
concordar com Kant que «existe» não pode ser tratado como um pre-
dicado claramente de primeira ordem.  
 Os lógicos modernos, à semelhança de Abelardo no século XII, 
reformulam as frases existenciais de modo a que o «é» nem pareça um 
predicado. «Deus existe» é formulado como «Algo é Deus». Isto clari-
fica as questões que rodeiam o argumento ontológico; mas não as 
resolve, pois os problemas de argumentar da possibilidade para a 
efectividade regressam como questões sobre o que conta como «algo»: 
estamos a incluir objectos possíveis, tal como efectivos?  
 A observação principal de Kant mantém-se e é análoga a uma outra 
que vimos ter sido feita por Hume. «Assim, pois, quando penso uma 
coisa, quaisquer que sejam e por mais numerosos que sejam os predi-
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cados pelos quais a penso (mesmo na determinação completa), não lhe 
acrescento o mínimo que seja em virtude de ainda acrescentar que esta 
coisa é. Porquanto, se assim não fosse, não existiria o mesmo, existiria, 
pelo contrário, mais do que o que pensei no conceito, e não poderia 
dizer que é propriamente o objecto do meu conceito que existe.» Por 
outras palavras, a existência ou não de algo na realidade que corres-
ponda ao meu conceito não pode em si ser parte do meu conceito. Um 
conceito tem de estar determinado antes de o compararmos com a 
realidade; caso contrário, não saberíamos que  conceito comparámos e 
descobrimos corresponder, ou não, à realidade. Que existe um Deus 
não pode fazer parte do que queremos dizer com «Deus»; assim, 
«Deus existe» não pode ser uma proposição analítica, e o argumento 
ontológico tem de fracassar.  
 Kant não tinha razão ao pensar que o fracasso do argumento ontoló-
gico implicava que todos os argumentos a favor da existência de Deus se 
desmoronariam. O que a sua crítica realmente mostra é a existência de 
uma incoerência na noção de um ser cuja essência implique a sua exis-
tência. Todavia, um argumento cosmológico não precisa de propor-se 
mostrar a existência de tal ser, mas apenas um ser incausado, imutável e 
sempiterno, em contraste com os elementos causados, variáveis e contin-
gentes no mundo da experiê ncia.  
 Na verdade, Kant apresenta uma crítica ao argumento cosmológico 
independente da sua impugnação do argumento ontológico. Todas as 
formas do argumento ontológico procuram mostrar que, por maior 
que seja uma série de causas contingentes, só poderá ser completada 
por uma causa necessária. Mas ficamos perante um dilema se pergun-
tarmos se a causa necessária é, ou não, parte da cadeia causal.  
 Se for parte da cadeia, podemos levantar relativamente ao seu caso, 
como relativamente ao caso dos outros membros da cadeia, a questão 
de saber por que razão existe. Mas não podemos imaginar um ser 
supremo que diga para si mesmo: «Eu sou desde a eternidade para a 
eternidade; fora de mim nada existe a não ser pela minha vontade; 
mas de onde sou então?» Por outro lado, se o ser necessário  não for 
parte da cadeia causal, como poderá ser o seu primeiro elo e como 
poderá explicar todos os outros elos que terminam na minha existên-
cia?  
 O argumento a favor da existência de Deus mais suavemente av a-
liado por Kant é a prova físico-teológica — esta tem sempre, afirma, de 
ser mencionada com respeito. O seu objectivo não é diminuir a sua 
autoridade, mas limitar o âmbito da sua conclusão. A prova defende 
que em todo o mundo encontramos sinais de ordem, de acordo com 
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um desígnio determinado, executado com grande sabedoria. Esta 
ordem é alheia às coisas individuais no mundo que contribuem para a 
sua existência; teve portanto de ter sido imposta por uma ou mais 
causas sábias, que não operem cegamente como a natureza, mas em 
liberdade como os seres humanos. Kant levanta várias dificuldades 
com respeito às analogias que este argumento estabelece entre o fun-
cionamento da natureza e o labor da mestria humana. Mas, ainda que 
possamos afastá-las, o máximo que o argumento pode provar é a exis-
tência de «um arquitecto  do mundo, sempre muito limitado pela apti-
dão da matéria com que trabalha, mas não um criador do mundo a 
cuja ideia tudo estaria submetido».  
 Kant chamava «idealismo transcendental» ao sistema da Crítica da 
Razão Pura, com a sua parte analítica construtiva e a sua parte dialéctica 
destrutiva. Isto tinha por objectivo exibir tanto o aspecto negativo como 
o aspecto positivo do sistema. Ao nível empírico, Kant era um realista e 
não um idealista como Berkeley : não pensava que coisa alguma existisse 
salvo ideias na mente. Por outro lado, ao nível último ou transcendental, 
Kant era um idealista porque negava que as coisas em si mesmas fossem 
susceptíveis de serem conhecidas. Por isso, designava-se a si mesmo 
«idealista transcendental». 

A FILOSOFIA MORAL DE KANT 

 Assim como a primeira Crítica estabeleceu criticamente os princí-
pios sintéticos a priori da razão teórica, a Fundamentação da Metafí-
sica dos Costumes (1785) estabelece criticamente os princípios sintéti-
cos a priori da razão prática. Trata-se de uma breve e eloquente apre-
sentação do sistema moral de Kant.  
 Na moral, o ponto de partida de Kant é o de que o único bem irres-
trito é uma vontade boa. Talento, carácter, autodomínio e fortuna 
podem ser usados para alcançar maus fins; até mesmo a felicidade 
pode corromper. O que constitui o bem de uma vontade boa não é o 
que esta alcança; a vontade boa é um bem em si mesma e por si mes-
ma.  
 

Ainda que por um desfavor especial do destino, ou pelo apetrechamen-
to avaro duma natureza madrasta, faltasse totalmente a esta boa von-
tade o poder de fazer vencer as suas intenções, mesmo que nada pudes-
se alcançar a despeito dos seus maiores esforços, e só afinal restasse a 
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boa vontade […] ela ficaria brilhando por si mesma como uma jóia, 
como coisa que em si mesma tem o seu pleno valor. 

 
 Não foi para procurar a felicidade que os seres humanos foram 
dotados de vontade; para isso, o instinto teria sido muito mais eficien-
te. A razão foi-nos dada para originar uma vontade boa não enquanto 
meio para outro fim qualquer, mas boa em si. A vontade boa é o mais 
elevado bem e a condição de possibilidade de todos os outros bens, 
incluindo a felicidade.  
 Que faz, pois, uma vontade ser boa em si mesma? Para responder a 
esta questão, temos de investigar o conceito de dever. Agir por dever é 
exibir uma vontade boa face à adversidade. Mas temos de distinguir 
entre agir de acordo com o dever e agir por dever. Um merceeiro desti-
tuído de interesse pessoal ou um filantropo que se deleite com o con-
tentamento alheio podem agir de acordo com o dever. Mas acções 
deste tipo, por melhores e por mais agradáveis que sejam não têm, de 
acordo com Kant, valor moral. O nosso carácter só mostra ter valor 
quando alguém pratica o bem não por inclinação mas por dever — 
quando, por exemplo, um homem que perdeu o gosto pela vida e 
anseia pela morte continua a dar o seu melhor para preservar a sua 
própria vida, de acordo com a lei moral. 
 A doutrina de Kant é, a este respeito, completamente oposta à de 
Aristóteles, que defendia não serem as pessoas realmente virtuosas 
desde que o exercício da virtude fosse contra a sua natureza; a pessoa 
verdadeiramente virtuosa gosta decididamente de praticar actos vir-
tuosos. Para Kant, por outro lado, é a dificuldade de praticar o bem 
que é a verdadeira marca da virtude. Kant dá-se conta de ter estabele-
cido padrões intimidadores de conduta moral — e está perfeitamente 
disposto a considerar a possibilidade de nunca ter havido, de facto, 
uma acção levada a cabo unicamente com base na moral e em função 
do sentido do dever.  
 O que é, pois, agir por dever? Agir por dever é agir em função da 
rev erência pela lei moral; e a maneira de testar se estamos a agir assim 
é procurar a máxima, ou princípio, com base na qual agimos, isto é, o 
imperativo ao qual as nossas acções se conformam. Há dois tipos de 
imperativos: os hipotéticos e os categóricos. O imperativo hipotético 
afirma o seguinte: se quisermos atingir determinado fim, age desta ou 
daquela maneira. O imperativo categórico diz o seguinte: independen-
temente do fim que desejamos atingir, age desta ou daquela maneira. 
Há muitos imperativos hipotéticos porque há muitos fins diferentes 
que os seres humanos podem propor-se alcançar. Há um só imperativo 
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categórico, que é o seguinte: «Age apenas de acordo com uma máxima 
que possas, ao mesmo tempo, querer que se torne uma lei universal». 
 Kant ilustra este princípio com vários exemplos, dos quais podemos 
mencionar dois. O primeiro é este: tendo ficado sem fundos, posso cair 
na tentação de pedir dinheiro emprestado, apesar de saber que não 
serei capaz de o devolver. Estou a agir segundo a máxima «Sempre que 
pensar que tenho pouco dinheiro, peço dinheiro emprestado e prome-
to pagá-lo, apesar de saber que nunca o devolverei». Não posso querer 
que toda a gente aja segundo esta máxima, pois, nesse caso, toda a 
instituição da promessa sucumbiria. Assim, pedir dinheiro emprestado 
nestas circunstâncias violaria o imperativo categórico. 
 Um segundo exemplo é este: uma pessoa que esteja bem na vida e a 
quem alguém em dificuldades peça ajuda pode cair na tentação de 
responder «Que me interessa isso? Que todos sejam tão felizes quanto 
os céus quiserem ou quanto o conseguirem; não o prejudicarei, mas 
também não o ajudo». Esta pessoa não pode querer que esta máxima 
seja universalizada porque pode surgir uma situação na qual ela pró-
pria precise do amor e da simpatia de outras.  
 Estes casos ilustram duas maneiras diferentes a que o imperativo 
categórico se aplica. No primeiro caso, a máxima não pode ser univer-
salizada porque a sua universalização implicaria uma contradição (se 
ninguém cumprir as suas promessas, as próprias promessas deixam de 
existir). No segundo caso, a máxima pode ser universalizada sem con-
tradição, mas ninguém poderia racionalmente querer a situação que 
resultaria da sua universalização. Kant afirma que os dois casos cor-
respondem a dois tipos diferentes de deveres: deveres estritos e dev e-
res meritórios.  
 Nem todos os exemplos de Kant são convincentes. Ele defende, por 
exemplo, que o imperativo categórico exclui o suicídio . Mas, por mais 
que o suicídio seja um mal, nada há de autocontraditório na perspecti-
va do suicídio universal; e uma pessoa suficientemente desesperada 
pode considerá-lo um fim a desejar piedosamente. 
 Kant oferece uma formulação complementar do imperativo categó-
rico. «Age de tal modo que trates sempre a humanidade, quer seja na 
tua pessoa quer na dos outros, nunca unicamente como meios, mas 
sempre ao mesmo tempo como um fim.» Kant pretende, apesar de não 
ter convencido muitos dos seus leitores, que este imperativo é equiv a-
lente ao anterior e que permite retirar as mesmas conclusões práticas. 
Na verdade, é mais eficaz do que o anterior para expulsar o suicídio. 
Tirar a nossa própria vida, insiste Kant, é usar a nossa própria pessoa 
como um meio de acabar com o nosso desconforto e angústia.  
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 Como ser humano, afirma Kant, não sou apenas um fim em mim 
mesmo, sou um membro do reino dos fins — uma associação de seres 
racionais sob leis comuns a todos. A minha vontade, como se disse, é 
racional na medida em que as suas máximas puderem transformar-se 
em leis universais. A conversa desta afirmação diz que a lei universal é 
a lei feita por vontades racionais como a minha. Um ser racional «só 
está sujeito a leis feitas por si mesmo e que, no entanto, sejam univer-
sais». No reino dos fins, todos somos igualmente legisladores e súbdi-
tos. Isto faz lembrar a vontade geral de Rousseau. 
 Kant conclui a exposição do seu sistema moral com um panegírico à 
dignidade da virtude. No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma 
dignidade. Se algo tem um preço, pode ser trocado por qualquer outra 
coisa. O que tem dignidade é único e não pode ser trocado; está além 
do preço. Há dois tipos de preços, afirma Kant: o preço venal, que está 
relacionado com a satisfação da necessidade; e o preço de sentimento, 
relacionado com a satisfação do gosto. A moralidade está para lá e 
acima de ambos os tipos de preço.  
 A «moralidade, e a humanidade enquanto capaz de moralidade, são 
as únicas coisas que têm dignidade. A destreza e a diligência no traba-
lho têm um preço venal; a argúcia de espírito, a imaginação viva e as 
fantasias têm um preço de sentimento; pelo contrário, a lealdade nas 
promessas, o bem-querer fundado em princípios (e não no instinto) 
têm um valor intrínseco.» As palavras de Kant ecoaram ao longo do 
século XIX  e ainda emocionam muitas pessoas hoje em dia. 



 

17 
O idealismo e o materialismo ale-

mães 

FICHTE 

 Pode comparar-se a conquista de Napoleão de grande parte da 
Europa com as conquistas de Alexandre de grande parte da Ásia e de 
partes da África. Os correspondentes sucessos militares foram de curta 
duração, mas as suas consequências culturais fizeram-se sentir duran-
te muito tempo. Depois da derrota final de Napoleão em Waterloo, por 
todo o continente europeu se restauraram algumas monarquias des-
gastadas; mas vigoraram por pouco tempo, desaparecendo algumas 
em menos de meio século. Os exércitos franceses tinham levado consi-
go as divisas da Revolução Francesa; e apesar de, no império napoleó-
nico, a liberdade ter dado lugar ao despotismo militar, a igualdade ter 
sido posta de lado em favor do surgimento de uma nova aristocracia e 
a fraternidade nunca ter ido além da fase de Caim e Abel, o ideal da 
democracia em liberdade perdurou como aspiração em toda a Europa. 
Além disso, tinham-se ateado os sentimentos nacionalistas, em países 
atacados e oprimidos pelas tropas napoleónicas. Especialmente em 
Itália e na Alemanha, ambicionava-se substituir uma manta de reta-
lhos de regimes locais caducos por um poder nacional forte e único. 
 Um dos fundadores do nacionalismo alemão foi o filósofo Johann 
Gottlieb Fichte. Professor em Jena e na Universidade de Berlim, a 
vida activa de Fichte correspondeu ao período que mediou entre a 
execução de Luís XVI e o exílio de Napoleão em Elba. Nos seus Discur-
sos à Nação Alemã, em 1808, repreendeu os alemães pela desunião 
que levou à sua derrota às mãos de Napoleão na batalha de Jena. Ser-
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viu como voluntário no exército de resistência em 1812. Mas a sua 
reputação como filósofo baseia-se na sua obra de 1804, Wissenschaft-
slehre. 
 Fichte era um admirador de Kant: o seu primeiro livro foi uma 
Crítica de Toda a Revelação , escrito ao estilo de Kant; e teve tanto 
sucesso que chegou a passar por uma obra do Mestre. Fichte pensava, 
porém, que a filosofia de Kant continha uma inconsistência fundamen-
tal. Kant nunca abandonou a ideia de que a nossa experiência era, em 
última análise, causada pelas «coisas em si», embora não se estivesse 
em condições de saber coisa alguma acerca de tais coisas. Mas, segun-
do a sua própria análise, o conceito de causa era algo que só podia 
aplicar-se na esfera dos fenómenos. Como poderia, então, haver uma 
causa desconhecida e independente da mente fora dessa esfera? 
 Assim, nas suas Wissenschaftslehre , Fichte tentou corrigir o siste-
ma de Kant de modo a eliminar a inconsistência. Era possível fazê-lo 
de dois modos. Um consistia em permitir que a noção de causa tivesse 
aplicação além do domínio dos fenómenos, permitindo assim também 
que experiência fosse causada pelas coisas em si. Esta é a via do dog-
matismo. O outro seria abandonar o conceito de coisa-em-si e dizer 
que a experiência é causada pelo sujeito pensante. Esta é a via do 
idealismo. E essa foi a via que Fichte seguiu, tornando-se assim o pai 
do Idealismo alemão. 
 Começando pelo puro Eu, Fichte empreendeu a tarefa de mostrar 
como toda a consciência poderia ser derivada dele. As suas várias 
explicações desta derivação não conseguiram tornar claro, nem a 
admiradores nem a críticos, que Fichte não defendia que o eu indiv i-
dual podia criar todo o mundo material. Fichte insistia, porém, que 
não se referia a um eu individual, mas antes a um eu absoluto e único, 
criador de todos os fenómenos e de todos os eus indiv iduais. 
 Isto parece-se bastante com Deus e, de facto, nas suas obras tar-
dias, mais populares, Fichte está preparado para se exprimir de acordo 
com isso. «Não é o eu finito que existe, é antes a Ideia divina que é o 
fundamento de toda a filosofia; tudo o que o homem faz de si é desti-
tuído de significado. Toda a existência está viva e activa em si, e não 
existe outra via que não a do Ser, e nenhum outro Ser que não Deus.» 
Mas, noutras obras, Fichte afirma ser uma superstição acreditar num 
ser divino que seja mais do que uma ordem moral. O panteísmo popu-
lista de Fichte parece ter sido apenas a fachada de uma filosofia menos 
pictórica que poucos conseguiram compreender, e que aqueles que 
diziam compreender consideravam deficiente. 
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HEGEL 

 Um dos filósofos que mais ficou a dever a Fichte, mas também um 
dos que mais o criticou, foi G. W. F. Hegel, de longe o mais influente 
dos idealistas alemães. Nascido em 1770, Hegel estudou teologia na 
Universidade de Tübingen e ensinou em Jena até essa universidade ser 
encerrada em consequência da invasão francesa. Em 1807 publicou a 
Fenomenologia do Espírito . Só em 1816 chegou ao posto de Professor 
na Universidade de Heidelberga; nessa altura já tinha publicado a sua 
obra principal, a Ciência da Lógica. Após publicar uma enciclopédia 
das ciências filosóficas (lógica, filosofia da natureza e filosofia do espí-
rito), foi, em 1818, convidado para uma cátedra em Berlim, que deteve 
até à morte, devida a cólera, em 1831. 
 As obras de Hegel são extremamente difíceis de ler. Causam ime-
diatamente, além disso, uma impressão de profundidade. Depois de 
um estudo mais cuidado, alguns leitores pensam que essa impressão se 
reforça, ao passo que outros são de opinião que se evapora. A parte 
menos difícil e talvez mais influente da obra de Hegel é a sua filosofia 
da história; comecemos, pois, por aí. 
 Hegel pensava que o filósofo tinha uma intuição  histórica especial 
que faltava aos historiadores vulgares. O filósofo sabe que a razão é a 
soberana do mundo e que a história do mundo nos apresenta um pro-
cesso racional. Este conhecimento pode ser alcançado quer pelo estudo 
de um sistema metafísico, quer inferindo-o a partir do estudo da pró-
pria história. Corresponde à crença religiosa na providência; mas vai 
além dela, pois a noção geral de providência é inadequada para expli-
car a história. 
 

 Explicar a história é descrever as paixões da humanidade, o génio, 
os poderes activos que desempenham o seu papel no grande palco; e o 
processo determinado pela providência que elas ilustram constitui 
aquilo a que, em geral, se chama o «plano» da providência. Contudo, é 
este mesmo plano que, supostamente, se esconde da nossa vista e que 
até o desejo de o conhecer se considera uma presunção.  

 
 Só o filósofo sabe qual é o destino último do mundo e a maneira 
como tal se realizará. A história universal, afirma Hegel, consiste no 
desenvolv imento do Espírito (Geist) e na sua manifestação na realida-
de concreta. O que é, então, o Espírito? É o oposto da matéria; ao 
passo que a essência da matéria é a gravidade, a essência do espírito é 
a liberdade. Ao passo que a matéria é, assim, definida pela atracção 
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que as suas partes exercem umas sobre as outras, o Espírito é a exis-
tência que se contém a si mesma, independente e autoconsciente. 
Enquanto consciente de si mesmo, o Espírito tem consciência das suas 
próprias potencialidades e é detentor de um impulso que o leva a pôr 
em acto essas mesmas potencialidades. A história universal, diz Hegel, 
é a «revelação do Espírito no processo de descoberta daquilo que é em 
potência». 
 É provável que a noção de Espírito, assim introduzida, pareça, à 
primeira vista, confusa. O Espírito é Deus? Ou é antes falar de um 
«Espírito» uma maneira enganadoramente grandiloquente de falar 
acerca das mentes humanas particulares, do mesmo modo que os 
manuais de medicina falam do «fígado» quando generalizam sobre os 
fígados das pessoas individuais? Nenhuma destas duas hipóteses é 
completamente correcta. Para termos uma ideia aproximada do que 
Hegel quer dizer, é preferível reflectirmos acerca do modo como todos 
falamos acerca da humanidade. Sem que assumamos com isso quais-
quer compromissos metafísicos, não hesitamos em dizer coisas como 
que a humanidade progrediu, ou está em declínio, ou aprendeu, na era 
da ciência, muitas coisas que ignorava na era da barbárie. Quando 
Hegel usa o termo «Espírito», tem em vista muito mais do que nós 
quando falamos da humanidade, mas está a usar o mesmo tipo de 
linguagem. 
 Assim, quando afirma que, na história, o Espírito progride na cons-
ciência da sua liberdade, Hegel está a identificar o percurso de cresc i-
mento da consciência da liberdade nos seres humanos. Os gregos e os 
romanos sabiam que eram livres, mas o facto de aceitarem a escrav a-
tura mostra que não sabiam que o homem era, enquanto tal, livre. «As 
nações germânicas, sob a influência do Cristianismo, foram as primei-
ras a atingir a consciencialização de que o homem, enquanto homem, é 
livre; de que é a liberdade do Espírito que constitui a sua essência.» 
 O destino do mundo consiste na expansão que o Espírito faz da sua 
liberdade e da sua consciência dela. Mas esta, embora de importância 
capital, é uma afirmação abstracta: por que meios realiza o Espírito, 
concretamente, a sua liberdade? Nada parece acontecer no mundo que 
não seja o resultado de acções derivadas do interesse pessoal dos indi-
víduos; e a história apresenta um espectáculo sombrio: é, nas palavras 
de Hegel, o matadouro onde são sacrificadas a felicidade dos povos, a 
sabedoria dos estados e as virtudes dos indivíduos. Mas este pessi-
mismo é injustificado: pois as acções, derivadas embora do interesse 
pessoal dos indivíduos, são o único meio pelo qual o destino ideal se 
pode concretizar. «No mundo, nada de grandioso se conseguiu sem 
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paixão.» O Ideal fornece a urdidura, e as paixões a trama da teia da 
história. A união dos dois é «a liberdade, sob as condições da morali-
dade, num Estado». 
 As actividades que derivam do interesse pessoal dos indivíduos são 
os instrumentos pelos quais o Espírito do Mundo (Weltgeist) atinge o 
seu objecto; mas os indivíduos não têm consciência de que o fazem. E 
fazem-no com maior eficácia quando um Estado está organizado de tal 
modo que os interesses privados de cada cidadão coincidem com o 
interesse comum do Estado. No que diz respeito à história mundial, os 
estados e os povos contam como indivíduos; mas há também algumas 
figuras únicas que desempenham um papel especial na auto-expressão 
do Espírito: indivíduos que fazem parte da história universal como 
Júlio César ou Napoleão , cujos objectivos pessoais exprimem a vonta-
de do Espírito do Mundo e que detectam os aspectos da história que 
atingiram a maturidade suficiente para serem desenvolvidos no seu 
tempo. 
 Os grandes homens são, porém, a excepção; e o desenvolvimento 
normal do Espírito do Mundo faz-se através do espírito de povos ou 
nações específicos, o Volksgeist. Este espírito manifesta-se nas insti-
tuições sociais e políticas, na cultura, na religião e na filosofia de um 
povo. As nações não são necessariamente idênticas aos Estados — de 
facto, a grande tarefa do nacionalismo alemão oitocentista foi trans-
formar a Nação Alemã num Reich Alemão  — mas apenas no seio de 
um Estado consegue uma nação tornar-se consciente de si mesma 
enquanto nação. 
 A criação do Estado é, com efeito, o grande desígnio em função do 
qual o Espírito do Mundo tem usado os indivíduos e os povos como 
seus instrumentos. O Estado «é a realização da Liberdade, isto é, do 
objectivo final absoluto, e existe em função de si próprio». Todo o 
valor e toda a realidade espiritual que o ser humano individual possui, 
são possuídos unicamente por intermédio do Estado. Pois é apenas ao 
participar na vida social e política que o ser humano individual adqui-
re plena consciência da sua própria racionalidade e de si próprio como 
manifestação, por meio do Espírito do Povo, do Espírito do Mundo. O 
Estado, diz Hegel, é a Ideia Divina tal como existe na Terra. 
 É a interacção entre os vários Espíritos do Povo que constitui a 
história do Espírito do Mundo e lhe permite realizar o seu destino. Em 
diferentes épocas, diferentes Espíritos do Povo são a manifestação 
primária do progresso do Espírito do Mundo. O povo a que pertence 
será, numa certa época, o povo dominante na história universal. A 
hora de cada nação chega uma e uma só vez. Enquanto os ingleses 
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podem dizer «nós somos os homens que navegam os oceanos e que 
dominam o comércio mundial», os alemães podem dizer «o espírito 
alemão é o espírito do novo mundo. O seu objectivo é a realização da 
Verdade absoluta como a ilimitada autodeterminação da liberdade». 
 A história alemã divide-se em três períodos: o período até Carlos 
Magno, a que Hegel chama o Reinado do Pai; o período de Carlos 
Magno à Reforma, o Reinado do Filho; e finalmente o Reino do Espíri-
to Santo, da Reforma à monarquia prussiana, inclusive. Embora a 
Prússia seja quase a realização do ideal, não será a última palavra do 
Espírito do Mundo. Poder-se-ia esperar, dada a preferência que fre-
quentemente Hegel mostra pelos todos em detrimento das suas partes, 
que os estados-nação viessem no futuro a dar lugar a um Estado mun-
dial. Mas Hegel não gostava da ideia de um Estado mundial porque 
deixaria de haver oportunidade para o surgimento de guerras, as quais 
ele considerava terem, em si, um valor positivo por assinalarem a 
natureza transitória da existência finita. Em vez disso, o futuro do 
mundo está na América, «onde, nas eras que nos esperam, o peso da 
história mundial se revelará» — talvez numa grande guerra continen-
tal entre o Norte e o Sul. 
 Hegel defendia que se podia deduzir a sua filosofia da história da 
sua metafísica. Só aí podemos ver o significado cabal da sua invocação 
do Espírito do Mundo, pois as referências que Hegel lhe faz desempe-
nham um papel que extravasa o de meras metáforas relativas à acção 
de forças históricas impessoais. O Espírito, no sistema metafísico de 
Hegel, tem em comum com a unidade transcendental da apercepção 
de Kant o facto de ser o sujeito de toda a experiência, o qual não pode, 
ele próprio, ser objecto de experiência. Kant parece não ver problema 
em presumir que a vida de cada mente individual tem um carácter 
distintivo desse género. Mas que razões há para fazer essa presunção? 
Por detrás do eu transcendental de Kant está o eu cartesiano; e um dos 
primeiros críticos do cogito  cartesiano pôs-lhe a seguinte pergunta: 
como sabes que és tu que pensas, e não a alma do mundo que pensa 
por teu intermédio? O espírito de Hegel é, portanto, concebido como 
um centro de consciência anterior a qualquer consciência individual. 
Um mesmo Espírito pensa de modo diverso nos pensamentos de Des-
cartes e nos pensamentos de Kant, talvez como eu, enquanto indiví-
duo, posso sentir simultaneamente dor de dentes e um ataque de gota 
em partes diferentes do meu corpo. 
 A existência do Espírito é, afirma Hegel, uma questão de lógica. Do 
mesmo modo que Hegel vê a história como uma manifestação da lógi-
ca, também tem tendência a ver a lógica em termos históricos e mesmo 
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bélicos. Se duas proposições são contraditórias, Hegel descreve isto 
como um conflito entre elas: uma proposição sairá em combate contra 
a outra, e vencê-la-á ou será derrotada por ela. A isto chama-se «dia-
léctica», o processo pelo do qual uma proposição (a tese) combate 
outra (a antítese)  e ambas são por fim vencidas por uma terceira 
(a síntese). Ilustremos o modo como Hegel usa este método dialéctico 
na prática. 
 O objecto da lógica é o Absoluto, a totalidade da realidade, que 
conhecemos de filósofos anteriores como Ser.  Começamos com a tese 
de que o Absoluto é o puro Ser. Mas o puro Ser sem quaisquer atribu-
tos é nada; somos, portanto, levados à antítese «O Absoluto é nada». 
Estas tese e antítese são superadas pela síntese: a união do Ser com o 
Não-Ser é  o  devir, de modo que dizemos «O Absoluto é Devir». O 
Absoluto tem vida própria, a qual passa por três estádios: Conceito, 
Natureza e Espírito. Estes três estádios são estudados por três ramos 
diferentes da filosofia: a lógica, a filosofia da natureza e a filosofia do 
espírito. 
 Hegel refere-se frequentemente ao Absoluto por meio da palavra 
«Deus», e um cristão contemporâneo poderia ser levado a identificar 
os três estádios da vida do Absoluto com a) a existência de Deus antes 
de o mundo ter tido início, b) a existência da criação antes da evolução 
do homem e c) a história da humanidade. Mas isto seria demasiado 
simplista. Hegel usa, de facto, a definição aristotélica de Deus quando 
descreve o Absoluto como o Pensamento que se pensa a si mesmo. Mas 
acontece que a autoconsciência do Absoluto vem no fim e não no prin-
cípio deste ciclo de vida, e é trazida à existência pela reflexão filosófica 
dos seres humanos. É a história da filosofia que põe o Absoluto frente 
a si mesmo. Espero que o leitor tenha consciência do que está a acon-
tecer à medida que me lê! 
 Se levássemos Hegel a sério, porém, deveríamos terminar este livro 
neste ponto. Pois Hegel pensava que, com o seu sistema, a história da 
filosofia chegava ao fim. Nas suas Conferências sobre a História da 
Filosofia, descreve os filósofos que o precederam como sucumbindo, 
um a um, ao avanço dialéctico que progredia inexoravelmente na 
direcção do Idealismo Alemão. Surgiu uma nova época, afirma, na 
qual a autoconsciência finita deixou de ser finita, e a autoconsciência 
absoluta atingiu a concretização. A única tarefa da história da filosofia 
é narrar a luta entre as autoconsciências finita e infinita; agora que a 
batalha terminou, a história da filosofia atingiu o seu objectivo. 
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MARX E OS JOVENS HEGELIANOS 

 A importância de Hegel na história da filosofia deriva não tanto do 
conteúdo do que escreveu, mas da enorme influência que exerceu nos 
pensadores que se lhe seguiram. De todos os que ele influenciou, o que 
por sua vez veio a ser mais influente foi Karl Marx , que descreveu a 
sua própria vocação filosófica como consistindo em «virar Hegel de 
pernas para o ar».  
 Marx nasceu em Trier, em 1818, numa família protestante de 
ascendência judaica. Na universidade, primeiro em Bona e depois em 
Berlim, estudou a filosofia de Hegel com Bruno Bauer, o líder de um 
grupo esquerdista conhecido como «Jovens Hegelianos». Com Hegel e 
Bauer, Marx aprendeu a ver a história como um processo dialéctico  — 
ou seja, como uma sucessão de estádios que se seguiam uns aos outros, 
como os passos de uma demonstração geométrica, numa ordem 
determinada por princípios lógicos ou metafísicos fundamentais. Esta 
foi uma concepção que reteve ao longo de toda a sua vida. 
 Os jovens hegelianos atribuíram grande importância ao conceito 
hegeliano de alienação , isto é, o tratarmos como estranho algo com o 
qual nos devíamos identificar. A alienação é o estado no qual as pes-
soas vêem como exterior algo que, na verdade, é um elemento intrín-
seco do seu próprio ser. Aquilo que o próprio Hegel tinha em mente 
era que os indivíduos, todos manifestações de um único Espírito, se 
viam uns aos ouros como rivais hostis e não como elementos de uma 
unidade. Os jovens hegelianos rejeitaram a ideia do espírito universal, 
mas conservaram a noção de alienação, atribuindo-lhe um lugar dife-
rente no sistema.  
 Hegel tinha encarado a sua filosofia como uma apresentação 
sofisticada e autoconsciente de verdades a que as doutrinas religio-
sas tinham, acrítica e miticamente, dado expressão. Para os jovens 
hegelianos, a religião não devia ser traduzida, mas eliminada. Para 
Bauer, e ainda mais para Ludwig Feuerbach, a religião era a forma 
suprema de alienação. Os seres humanos, a mais alta forma de exis-
tência, projectavam as suas próprias vida e consciência num céu 
irreal. A essência do homem é a unidade da razão, da vontade e do 
amor; não querendo aceitar limites para estas perfeições, formamos 
a ideia de um Deus de conhecimento infinito, vontade infinita e 
amor infinito, e o homem venera-O como um Ser independente 
distinto do próprio homem. «A religião é a separação do homem de 
si mesmo: ele lança Deus contra si próprio, como um ser que se lhe 
opõe.» 



385 

 

 Marx simpatizava com a crítica que os jovens hegelianos fizeram da 
religião, a qual descreveria mais tarde como «o ópio do povo», mas 
colocou desde cedo o foco da alienação noutro lado. Escreveu Marx: 
 

O dinheiro é o valor universal e autoconstituído de todas as coisas. 
Despojou, assim, o mundo inteiro, tanto o mundo humano como a 
natureza, do seu próprio valor. O dinheiro é a essência alienada do tra-
balho e da vida humanos, e esta essência alienígena domina-o enquan-
to ele a idolatrar. 

 
 Em 1841, Marx escreveu uma crítica da filosofia hegeliana do 
Estado, na qual atacou a teoria segundo a qual a propriedade priv a-
da era o pilar da sociedade civil. Na medida em que um Estado for 
baseado na propriedade privada, é, ele próprio, uma alienação da 
verdadeira natureza do homem. 
 Em 1842, tornou-se director de um jornal de esquerda, o Rheinis-
che Zeitung. O governo prussiano considerou-o subversivo e encerrou-
o. Marx, desempregado e recém-casado, emigrou para Paris com a 
mulher, Jenny . Aí, encontrou trabalho como jornalista e travou-se de 
amizades com alguns radicais, incluindo o socialista revolucionário 
Friedrich Engels, que se tornaria o seu braço direito. Estudou também 
as obras de economistas britânicos como Adam Smith e começou a 
desenvolver a sua própria teoria económica. A sua intuição básica era 
a de que, dado que o dinheiro é uma forma de alienação, todas as 
relações puramente económicas — como, por exemplo, a que existe 
entre trabalhador e patrão — são formas alienadas de relacionamento 
social e até mesmo formas de escravidão que degradam quer o escravo, 
quer o senhor. Só a abolição da escravidão dos salários e a substituição 
da propriedade privada pelo comunismo podia pôr fim à alienação do 
homem. 
 Em breve seria de novo obrigado e emigrar, desta vez para Brux e-
las. Aí, com Engels, Marx escreveu A Ideologia Alemã, uma obra de 
crítica filosófica que não foi publicada senão  muito tempo depois da 
sua morte. Nela, enuncia o princípio segundo o qual «a vida determina 
a consciência, e não a consciência a vida». A história é determinada 
não pela história mental de um Espírito hegeliano, nem pelos pensa-
mentos e teorias dos homens individuais, mas pelos processos de 
produção das coisas necessárias à vida. 
 Marx tinha já chegado à conclusão de que a mera crítica filosófica 
não poria fim à alienação humana. Não se tratava apenas de que, na 
sua famosa formulação, «Os filósofos apenas interpretaram o mundo; 
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o que importa é transformá-lo». A transformação necessária teria de 
ser violenta, o que exigia uma aliança entre os filósofos e os trabalha-
dores. «Tal como a filosofia encontra as suas armas materiais no pro-
letariado, assim também o proletariado encontra as suas armas inte-
lectuais na filosofia.» Em 1847, uma recém-formada Liga Comunista 
reuniu-se em Londres, e Marx e Engels foram encarregues de escrever 
o seu manifesto, publicado no início de 1848, pouco antes de uma série 
de revoluções ter abalado os principais reinos do continente europeu. 
 «A história de todas as sociedades até agora existentes», diz o 
Manifesto, «é a história das lutas de classes». Isto é uma consequência 
da teoria materialista da história. À superfície, a história pode parecer 
um registo de confl itos entre diferentes nações e diferentes religiões; 
mas as realidades subjacentes são, ao longo dos tempos, as forças da 
produção material e as classes criadas pelas relações entre aqueles que 
tomam parte nessa produção. As instituições legais, políticas e religio-
sas que têm tanto destaque nas narrativas históricas são apenas uma 
superstrutura que esconde os níveis históricos fundamentais: as forças 
e os poderes produtivos e as relações económicas entre os produtores. 
A filosofia, ou «ideologia», usada para justificar as instituições legais e 
políticas de cada época é apenas uma cortina de fumo que esconde os 
interesses particulares das classes dominantes de então. 

O CAPITALISMO E OS SEUS DESCONTENTES 

 Marx desenvolveu estas ideias em muitos escritos posteriores, 
culminando na grande obra O Capital, escrito em Londres no fim da 
sua vida, depois de ter sido forçado a sair de França no rescaldo da 
revolução de 1848. Nessa obra, explicou em pormenor o modo como o 
curso da história era determinado pelas forças e relações de produção . 
 As forças de produção , nos termos de Marx, incluíam a matéria-
prima, as máquinas e a força de trabalho, que concorrem para garantir 
o produto final — assim como o trigo, o moinho e o moleiro são neces-
sários para produzir a farinha. As relações de produção são relações 
económicas que envolvem estas forças — como, por exemplo, a posse 
do moinho e a contratação do trabalhador. Os avanços tecnológicos 
conduzem a relações de produção diferentes: na era do moinho de 
vento, o trabalhador é o servo do senhor feudal; na era do moinho a 
vapor, é o empregado do capitalista. As mudanças tecnológicas podem 
tornar obsoletas as relações de produção existentes numa dada altura: 
um moinho a vapor requer trabalhadores com mobilidade e não servos 
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presos à terra. Marx pensava que, quando as relações de produção 
deixam de corresponder às forças produtivas, se «tornam entraves» e 
tem lugar uma revolução social. 
 Marx dividia a história do passado, presente e futuro das relações 
de produção em seis fases: o comunismo primitivo, a escravatura, o 
feudalismo, o capitalismo, o socialismo e o comunismo avançado. 
Pensava que a sociedade capitalista em que vivia correspondia a um 
estado de crise, o qual em breve terminaria por meio de uma mudança 
revolucionária que traria consigo os estádios finais: o socialismo, 
primeiro, e por fim o comunismo. Marx pensava que a crise de que o 
capitalismo padecia não era um facto histórico contingente; era algo 
inerente à própria natureza do capitalismo. Baseava esta conclusão em 
duas teorias económicas: a teoria do valor-trabalho e a teoria da mais-
valia. 
 Seguindo uma sugestão que remonta a Aristóteles, Marx pensava 
que o real valor de qualquer produto era proporcional à quantidade de 
força de trabalho usada para o produzir. Esta tese afirma que só 
podemos decidir acerca do valor de um produto se tivermos uma 
maneira de medir o valor-trabalho. O método de cálculo consiste em 
determinar o custo de manter o trabalhador vivo e saudável durante o 
tempo que o trabalho leva a ser feito. Assim, se um trabalhador leva 
um dia a produzir uma certa quantidade de farinha, essa farinha vale 
aquilo que custou um dia de subsistência do trabalhador. 
 No capitalismo, porém, os preços de mercado são determinados 
não pelo valor real, mas pela oferta e pela procura. O capitalista, que 
possui a matéria-prima e os meios de produção, tendo pago ao traba-
lhador um salário igual à sua subsistência durante um dia, digamos 
mil escudos, pode muitas vezes vender esse produto por essa quantia 
multiplicada por muitos factores, digamos, dez contos. A diferença 
entre o salário de subsistência e o preço de mercado é a mais-valia — 
neste caso, nove contos. No capitalismo, parte alguma desta mais-valia 
é devolvida ao trabalhador, sendo toda embolsada pelo patrão. Conse-
quentemente, apenas um décimo da produção do trabalhador reverte a 
seu favor; nove décimos são para dar lucro ao capitalista. 
 À medida que a tecnologia se desenvolve e que a produtividade do 
trabalhador aumenta proporcionalmente, o valor da mais-valia 
aumenta também e a proporção do seu trabalho que lhe é devolvida 
torna-se cada vez mais reduzida. Por fim, esta exploração atinge um 
grau tal que o proletariado a considera intolerável e se revolta contra 
ela. O sistema capitalista será substituído pela ditadura do proletaria-
do, que abolirá a propriedade privada e introduzirá um Estado socia-
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lista no qual os meios de produção estarão totalmente sob o controlo 
do governo central. Mas o Estado socialista será, ele próprio, apenas 
temporário; desaparecerá e será substituído por uma sociedade comu-
nista na qual os interesses do indivíduo e da comunidade serão idênti-
cos.  
 A teoria da mais-valia enferma de uma debilidade fatal. Marx não 
oferece qualquer razão convincente pela qual o capitalista, por muito 
elevado que seja o seu lucro, não haveria de pagar mais do que um 
salário de subsistência. Mas esta tese é um elemento essencial da sua 
previsão de que o capitalismo levará inevitavelmente à revolução, e 
isso tanto mais cedo quanto mais depressa progredissem a tecnologia 
e, logo, a exploração. O que de facto aconteceu foi que, nos países 
industrializados e desenvolvidos, os patrões em breve começaram a 
pagar salários muito acima dos níveis de subsistência — e, desde 
então, continuaram a fazê-lo. Não foi nesses países, mas na atrasada 
Rússia, que teve lugar a primeira revolução proletária. 
 Se tratarmos o marxismo como uma hipótese científica a ser julga-
da pelo sucesso das suas previsões, temos de dizer que foi totalmente 
desacreditado pelo curso da história depois da morte de Marx. Mas 
seja o que for que o próprio Marx tenha pensado, as suas teorias são 
essencialmente filosóficas e não científicas; e, avaliadas desse ponto de 
vista, podem reclamar para si tanto sucessos como reveses. Por um 
lado, embora hoje em dia poucos historiadores aceitem a ideia de que 
os acontecimentos são totalmente determinados por factores económi-
cos, nenhum historiador, nem sequer um historiador da filosofia, se 
atreveria a negar a influência desses factores na política e na cultura. 
Por outro lado, mesmo em países que passaram por revoluções socia-
listas do tipo marxista, o poder detido por indivíduos como Lenine, 
Estaline e Mao desmentiu a teoria de que só as forças impessoais 
determinam o curso da história. Por fim, a tese de que a ideologia é 
apenas uma cortina de fumo que encobre o status quo  é refutada pela 
enorme influência exercida, para o bem ou para o mal, pelo próprio 
sistema ideológico de Marx, considerado não como uma teoria científi-
ca, mas como inspiração para o activismo político. Se a vida determina 
a consciência, também é verdade que a consciência determina a vida.  



 

18 
Os utilitaristas 

JEREMY BENTHAM 

 A Grã-Bretanha sobreviveu à era napoleónica sem invasão nem 
revolução. O governo manteve-se nas mãos de um grupo privilegiado 
e, em tempos de crise nacional, nas mãos de primeiros ministros como 
o jovem Pitt e Lorde Liverpool, que eram bastante autocráticos; ainda 
havia um longo caminho a percorrer antes de o país se tornar uma 
democracia moderna. A Reforma realizou-se por etapas lentas e cons-
titucionais e não por um motim violento ou por um golpe de Estado 
dramático. 
 Uma das pessoas que mais fizeram para tornar a opinião pública 
britânica consciente da necessidade de reformas foi Jeremy Ben-
tham , um advogado formado em Oxford que, no ano da Revolução 
Francesa, com a idade de 41 anos, publicou uma Introdução aos Prin-
cípios da Moral e da Legislação . Já em 1776 publicara um ataque 
anónimo ao sistema legal tal como este fora recentemente apresentado 
por Sir William Blackstone. Estava muito interessado na reforma 
penal e, numa visita à Rússia, concebeu a ideia de um modelo de pri-
são, o Panopticon. O Governo de William Pitt conseguiu que o parla-
mento autorizasse o modelo, mas foi derrotado pelos proprietários 
ducais, que não queriam uma prisão perto das suas quintas de Lon-
dres. Em 1808, tornou-se amigo de James Mill e contribuiu para a 
formação do seu jovem filho John Stuart. Escreveu muitos textos sobre 
temas legais e constitucionais, muitos dos quais não foram publicados 
em sua vida, e passou anos a preparar um código constitucional, ainda 
incompleto quando morreu.  Em 1817, publicou um plano de reforma 
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parlamentar, a que se seguiu o esboço de uma Carta de Reforma 
Radical. Morreu em 1832, poucas semanas depois de a Lei da Reforma 
ter sido aprovada, ampliando grandemente os privilégios parlamenta-
res. O seu corpo jaz na biblioteca do University College de Londres, 
que ajudou a fundar. 
 Os Princípios de Bentham são o documento fundador da escola de 
pensamento moral e político conhecida como «Utilitarismo», poste-
riormente desenvolvida por John Stuart Mill e que continuou a flores-
cer até aos nossos dias. Bentham chama à ideia mestra do sistema «o 
princípio da utilidade», ou «o princípio da maior felicidade». O prin-
cípio da utilidade avalia todas as acções segundo a tendência que pare-
cem ter para aumentar ou diminuir a felicidade. A promoção da maior 
felicidade para o maior número é o único fim correcto e apropriado 
para as acções humanas, e as leis e sistemas legais devem ser testados 
pela sua conformidade, ou pela sua ausência de conformidade, a esse 
objectivo. O princípio da utilidade permite-nos distinguir as boas das 
más leis e é a única fonte de obrigação política. Bentham defendia que 
a crença na lei natural, em direitos naturais ou em contratos sociais 
não passava de superstição. 
 «A maior felicidade para o maior número» é um daqueles lemas 
filosóficos que, como «o melhor dos mundos possíveis» ou «aquilo 
maior do que o qual nada pode ser concebido», impressionam quando 
são ouvidos pela primeira vez, mas que, quando aprofundados, mos-
tram não ter um significado claro. Não é de todo em todo evidente 
como podemos medir a felicidade e comparar a quantidade de felic i-
dade de pessoas diferentes, mesmo que entendamos a felicidade, à 
maneira bastante rude de Bentham, como sensação agradável. Além 
disso, Bentham não fornece nenhuma resposta consistente para a 
questão «Maior número de quê?» De «eleitores», de «cidadãos», de 
«seres humanos», de «seres sencientes»? Por outro lado, deverão os 
moralistas e políticos tentar controlar o número de candidatos à felic i-
dade tomando medidas para aumentar ou diminuir a população? E, 
em caso afirmativo, que direcção tomar? Mais difícil de tudo, como 
equilibramos a quantidade de felicidade com a quantidade de pessoas? 
Suponhamos que delineámos uma escala de 0 a 100, em que 100 
representa a felicidade suprema, e 0 a suprema miséria. Deveremos 
preferir um estado de coisas em que 51% das pessoas têm uma pontua-
ção de 51 e 49% uma pontuação de 49 a um estado em que 80% têm 
uma pontuação de 100 e 20% uma pontuação de 0? Se tentarmos, de 
uma forma simples, fazer funcionar aquilo a que Bentham chama «o 
cálculo da felicidade», o estado A parece obter apenas 5002 pontos, e o 
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estado B 8000 pontos. Mas quem quer que se preocupe com a igual-
dade, ou justiça distributiva, poderá hesitar antes de apostar no estado 
B. 
 Bentham tinha perfeita consciência das dificuldades de pôr o seu 
lema em prática, e fornece prescrições para a medição dos prazeres; 
por exemplo: devem ser avaliados de acordo com a sua intensidade, 
duração, certeza, proximidade, fecundidade, pureza e extensão. Che-
gou a criar uma mnemónica para ajudar a efectuar o cálculo: 
 

     Intenso, longo, certo, rápido, fecundo, puro — 
     São traços comuns ao prazer e à dor.  
     Procura tais prazeres, se for privado o teu fim;  
     Se público, deixa que se difundam amplamente.  
     Evita dores tais, seja qual for o teu pensamento  
     Se tiver de haver dor, que sejam poucos os atingidos.  

 
 Mais tarde, os utilitaristas usaram muito engenho para lidar com os 
tipos de problemas esboçados no parágrafo anterior. Mas é ainda hoje 
verdade que o princípio da maior felicidade continua a ser o nome de 
um programa de investigação mais do que uma receita para a acção 
moral e política. 
 A influência de Bentham na filosofia moral foi enorme. Podemos 
dividir os filósofos morais em absolutistas e consequencialistas. Os 
absolutistas acreditam que existem algumas espécies de acções intrin-
secamente erradas que nunca devem ser executadas, sejam quais 
forem as consequências de nos abstermos de praticá-las. Os conse-
quencialistas acreditam que a moralidade das acções deve ser avaliada 
pelas suas consequências e que não existe categoria alguma de actos 
que não possam, em circunstâncias especiais, ser justificados pelas 
suas consequências. Antes de Bentham, a maior parte dos filósofos 
eram absolutistas, porque acreditavam numa lei natural ou em direitos 
naturais. Se existem direitos naturais e uma lei natural, então alguns 
tipos de ac ções, os que violam esses direitos ou entram em conflito 
com essa lei, são um mal, sejam quais forem as suas consequências. O 
ataque de Bentham às noções de lei natural e de direitos naturais 
exerceu mais influência do que a sua defesa do princípio da utilidade: 
teve como efeito tornar o consequencialismo respeitável em filosofia 
moral. 
 Consequencialistas como Bentham julgam as acções pelas suas 
consequências, e não existe classe alguma de acções antecipadamen-
te excluída. Ao dizer a um crente na lei natural que Herodes ou Nero 



392 

mataram 5000 cidadãos inocentes, ele pode replicar imediatamente: 
«Foi um acto perverso». O consequencialista, antes de fazer tal 
juízo, deve pedir: «Diga-me mais qualquer coisa». Quais foram as 
consequências do massacre? Que teria acontecido se o governante 
tivesse permitido que os 5000 vivessem? 
 O consequencialismo que tem as suas origens em Bentham está 
hoje difundido entre os filósofos profissionais. O consequencialismo 
radical é provavelmente mais popular em teoria do que na prática: 
excepto nos cursos de filosofia, a maior parte das pessoas pensa que 
algumas acções são tão ultrajantes que devem ser antecipadamente 
excluídas e rejeitam a ideia de que não nos devemos deter perante 
nada para alcançar consequências desejáveis. Mas nas discussões 
actuais de tópicos como a ética médica, por exemplo, são os conse-
quencialistas quem tem maior influência na formação das políticas, 
pelo menos nos países de língua inglesa. Isto porque falam em termos 
de custo-benefício, termos que tecnólogos e políticos compreendem 
instintivamente. E em geral, entre o público não profissional, muitos 
partilham com Bentham a suspeita quanto à ideia de que algumas 
classes de acções são absolutamente proibidas. 
 De onde, perguntam as pessoas, provêm essas proibições absolu-
tas? Não há dúvida de que os crentes religiosos consideram que vêm 
de Deus; mas como conseguirão convencer os não-crentes disso? 
Poderá existir uma proibição sem alguém que proíbe? Não estarão os 
que subscrevem proibições absolutas simplesmente a exprimir os 
preconceitos da sua educação? 
 A resposta deve encontrar-se na própria natureza da moral. Há três 
elementos essenciais para a moral: uma comunidade moral, um con-
junto de valores morais e um código moral. Os três são necessários. 
Primeiro, é tão impossível ter uma moral inteiramente privada como 
ter uma linguagem puramente privada, e por razões muito semelhan-
tes. Em segundo lugar, a vida moral da comunidade consiste na procu-
ra partilhada de valores não materiais como a lealdade, a verdade, a 
camaradagem, a liberdade: é isto que distingue a moral da economia. 
Em terceiro lugar, esta procura é levada a cabo num enquadramento 
que exclui certos tipos proibidos de comportamentos: é isto que per-
mite distinguir entre moral e estética. A resposta à questão «Quem 
proíbe?» é a de que são os membros da comunidade moral: a pertença 
a uma sociedade moral comum envolve a adesão a um código comum. 
Ao atacar a noção de que algumas coisas são , em termos absolutos, um 
mal, Bentham atacava não só a forma da moral mas também algo 
constitutivo da moral enquanto tal. 
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 Apesar do pernicioso sistema ético a que deu origem, as discussões 
pormenorizadas de Bentham sobre questões particulares são muitas 
vezes excelentes. Ele escreve com economia e vivacidade, fazendo 
distinções subtis e relevantes, e argumentando de forma compacta em 
parágrafos lúcidos e bem construídos. Considere-se, por exemplo, esta 
discussão sobre os objectivos do sistema penal: 
 

O principal fim imediato do castigo é o controle da acção. Esta acção, 
ou é do ofensor ou é de outros; a do ofensor, ou é controlada pela 
influência na sua vontade, e nesse caso se diz que opera à maneira de 
reforma; ou é controlada pela influência no seu poder físico, dizendo-
se então que opera por incapacidade; a dos outros só pode ser contro-
lada pela influência nas suas vontades; neste caso, diz-se que opera 
como exemplo . 

 
 Bentham rejeitava a teoria retributiva do castigo , de acordo com a 
qual a justiça exige que quem causou dano deve sofrer dano, quer este 
sofrimento tenha ou não algum efeito dissuasor  ou terapêutico em si 
mesmo ou em outros. Tal retribuição, simples pagamento do mal com 
o mal, aumentaria simplesmente a quantidade de mal no mundo, em 
vez de restaurar de algum modo o equilíbrio da justiça. Uma vez que o 
castigo envolve inflicção de dor, só pode ser justificado se garantir a 
exclusão de um mal maior. Bentham pensava que o principal fim do 
castigo era a dissuasão; e o castigo não deveria ser infligido em casos 
em que não produzisse esse efeito, no ofensor ou em outros, nem 
deveria ser infligido em maior grau do que o necessário para dissuadir. 
Bentham concebeu uma série de regras que estabeleciam a proporção 
entre castigos e ofensas, baseadas não no princípio retributivo «olho 
por olho, dente por dente», mas no efeito que a perspectiva do castigo 
teria nos cálculos de um potencial ofensor quando avaliasse os provei-
tos e perdas prováveis de uma ofensa. Bentham pensava que qualquer 
efeito terapêutico do castigo era subsidiário relativamente ao efeito 
dissuasor e que, na prática, nas condições da maioria das prisões reais, 
só dificilmente era atingido. 
 Bentham deu também contribuições valiosas para áreas mais gerais 
da filosofia moral. Por exemplo, expôs o conceito de intenção mais 
lucidamente do que qualquer outro autor antes dele. Um acto, afir-
mou, pode ser intencional sem que as suas consequênc ias o sejam: 
«assim, podemos tentar tocar num homem sem pretender feri-lo: e no 
entanto, quando as consequências se manifestam, podemos tê-lo feri-
do por acaso». Uma consequência pode ser ou directamente intencio-
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nal («quando a expectativa de a produzir constitui um dos elos na 
cadeia de causas pela qual a pessoa foi determinada a agir») ou obli-
quamente intencional (quando se prevê que a consequência é provável, 
mas a expectativa de a produzir não está ligada à cadeia determinante 
da acção). Nas causas directamente intencionais Bentham, distingue 
as intencionais em termos últimos das intencionais em termos imedia-
tos; isto corresponde à distinção tradicional entre fins e meios. 
 Bentham distingue entre intenção  e motivo: as intenções de um 
homem podem ser boas e os seus motivos maus. A, por exemplo, pode 
processar B, sem malícia, por um crime que B não cometeu; o motivo 
de A é mau, mas a sua intenção pode ser boa se pensar genuinamente 
que B é culpado. Em si mesmo, diz Bentham, nenhum motivo é bom 
nem mau; palavras como «luxúria», «avareza», e «crueldade» só 
denotam maus motivos no sentido em que nunca são correctamente 
aplicadas, a não ser quando os motivos que assinalam são maus. Para 
Bentham, o motivo não fornece uma base independente para a qualifi-
cação moral de uma acção: o único estado mental primariamente 
relevante para a moralidade de um acto voluntário é a crença do agen-
te a respeito das suas consequências. Há alguma ironia no facto de 
Bentham ter escrito tão instrutivamente sobre intenções e motivos 
quando, no seu próprio sistema utilitarista, estes têm menos impor-
tância moral que em qualquer outro sistema. 
 John Stuart Mill, no seu livro Utilitarismo, resumiu a questão da 
seguinte forma: «Quem salva o seu semelhante de morrer afogado faz 
o que é um bem moral, quer o seu motivo seja o dever, quer seja a 
esperança de ser pago pelo seu trabalho; quem trai um amigo que em 
si confia é culpado de um crime, mesmo que o seu objectivo seja servir 
outro amigo a quem deve maiores obrigações.» Um motivo pode ser 
preferível a outro numa base não -moral; ou porque pode provir de 
uma qualidade de carácter mais propícia a produzir actos virtuosos a 
longo prazo. Mas, em geral, «o motivo nada tem a ver com a moralida-
de da acção, embora tenha muito a ver com o valor do agente». 

O UTILITARISMO DE J. S. MILL 

 Mill suavizou o utilitarismo de Bentham de muitas formas. Os 
críticos tinham objectado que a suposição de que a vida não tem um 
fim mais elevado do que o prazer era uma doutrina digna apenas de 
porcos. Mill respondeu fazendo uma distinção entre a qualidade dos 
prazeres. «Dados dois prazeres, se existir um que todas ou quase todas 
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as pessoas que dele tiveram experiência prefiram decididamente, sem 
relação com qualquer sentimento de obrigação moral para o preferir, é 
esse o prazer mais desejável». Na posse desta distinção, Mill está apto 
a concluir que «É melhor ser um ser humano insatisfeito do que um 
porco satisfeito; é melhor ser Sócrates insatisfeito do que um louco 
satisfeito». Ao aplicar o princípio da maior felicidade, devemos ter em 
conta o seguinte: o fim para o qual todas as outras coisas são desejá-
veis é uma existência tanto quanto possível isenta de dor e tão rica 
quanto possível na quantidade e qualidade dos prazeres. 
 O utilitarismo de Bentham, com a sua negação dos direitos natu-
rais, justificaria em princípio, em certas circunstâncias, um regime 
altamente autocrático e grandes intromissões na liberdade individual. 
Nos seus escritos, Mill sempre se esforçou por temperar o utilitarismo 
com o liberalismo; e a sua pequena obra Da Liberdade é um eloquente 
clássico do individualismo liberal.  
 O opúsculo procura traçar os limites da interferência legítima da 
opinião colectiva na independência individual. Ele declara o seu prin-
cípio orientador nos seguintes termos: 
 

O único fim em vista do qual a humanidade está autorizada, individual 
ou colectivamente, a interferir com a liberdade de acção de quaisquer 
dos seus membros é a auto-protecção. O único objectivo em função do 
qual o poder se pode correctamente exercer sobre algum membro de 
uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é o de impedir qual-
quer dano causado a terceiros. O seu próprio bem, físico ou moral, não 
é motivo suficiente.  

 
 A única parte da conduta de alguém que o torna responsável para 
com a sociedade é a que diz respeito a outros. O indivíduo é soberano 
de si mesmo, do seu corpo e da sua alma. 
 Mill aplica o seu princípio em particular na defesa da liberdade de 
expressão . Uma opinião silenciada pode ser verdadeira; se não for 
verdadeira, pode conter uma parte de verdade; e, mesmo que seja 
inteiramente falsa, é importante que a opinião contrária seja contesta-
da, caso contrário será mantida como simples preconceito ou como 
uma declaração formal, desprovida de convicção. Com base nestas 
considerações, Mill afirma que as liberdades de opinião e de expressão 
são «necessidades para o bem-estar moral da humanidade, das quais 
todas as outras formas de bem-estar dependem». 
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A LÓGICA DE MILL 

 Além de Da Liberdade, a obra mais conhecida de Mill é o seu 
ensaio sobre A Submissão das Mulheres, escrito em colaboração com a 
sua mulher, Harriet Taylor. Mas a reputação de Mill como filósofo não 
depende apenas dos seus escritos morais e políticos. Mill era muito 
erudito e empreendedor; começou a aprender grego aos três anos e, 
em 35 anos, publicou obras filosóficas volumosas ao mesmo tempo que 
trabalhava a tempo inteiro na Companhia das Índias Orientais. Em 
filosofia teórica, a sua obra mais importante foi Um Sistema de Lógi-
ca, que publicou em 1843 e que teve 8 edições em sua vida. 
 Mill deu seguimento no século XIX  às tradições dos empiristas 
britânicos do século XVIII. Admirava Berkeley  e tentou separar a sua 
teoria da matéria do contexto teológico; a nossa crença de que os 
objectos físicos persistem na sua existência quando não estão a ser 
percepcionados, afirma, reduz-se à nossa expectativa contínua de 
novas percepções dos objectos. Mill define a matéria como «uma pos-
sibilidade permanente da sensação»; o mundo externo é «o mundo das 
sensações possíveis sucedendo-se umas às outras segundo leis».  
 Na filosofia da mente, Mill concordava com Hume em que «Não 
temos uma concepção da própria Mente enquanto distinta das suas 
manifestações conscientes», mas tinha relutância em aceitar que a sua 
própria mente era apenas uma série de sensações. Tinha uma dificul-
dade suplementar quanto à existência de mentes alheias. Viu-se obri-
gado a explicar que um indivíduo pode ter conhecimento da existência 
de mentes além da sua por meio da suposição de que o comportamen-
to de terceiros mantém uma relação com as sensações análoga à que 
existe entre o seu comportamento e as suas próprias sensações. Esta 
pretensão não é fácil de conciliar com a sua posição fenomenista geral, 
segundo a qual as outras substâncias, incluindo as outras pessoas, são 
apenas possibilidades permanentes das minhas sensações. 
 Ao contrário dos empiristas anteriores, Mill tinha um interesse 
sério pela lógica formal e pela metodologia das ciências. O seu Sistema 
de Lógica (1843) começa com uma análise da linguagem, e em partic u-
lar com uma teoria dos nomes. 
 Mill usa a palavra «nome» em termos muito latos. No seu sistema 
considera-se que não só os nomes próprios como «Sócrates» são 
nomes, mas também pronomes como «este», descrições definidas 
como «o rei que suc edeu a Guilherme o Conquistador», termos gerais 
como «homem» e «sábio», e expressões abstractas como «idade avan-
çada». Na verdade, apenas palavras como «de» e «ou» e «se» parecem 
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não ser nomes, no seu sistema. Segundo Mill, todos os nomes denotam 
coisas: os nomes próprios denotam as coisas que nomeiam, e os ter-
mos gerais denotam as coisas a respeito das quais estes se podem 
aplicar correctamente. Assim, não só «Sócrates» mas também 
«homem» e «sábio» denotam Sócrates. 
 Para Mill, toda a proposição é uma conjunção de nomes. Isto não o 
compromete com a visão nominalista extrema segundo a qual todas as 
frases devem ser interpretadas como uma junção de dois nomes pró-
prios, como em «Túlio é Cícero». Uma frase que junta dois nomes 
conotativos, como «todos os homens são mortais», diz-nos que alguns 
atributos (por exemplo, o da racionalidade e o da animalidade) são 
sempre acompanhados pelo atributo da mortalidade. 
 Mais importante do que o que Mill tem a dizer sobre os nomes é a 
sua teoria da inferência. 
 As inferências podem ser divididas em reais e verbais. A inferência 
de «Nenhum grande general é um homem precipitado» para 
«Nenhum homem precipitado é um grande general» é verbal e não 
real; a premissa e a conclusão dizem a mesma coisa. Só há inferência 
real quando inferimos uma verdade, na conclusão, que não está conti-
da nas premissas. Por exemplo, há uma inferência real quando inferi-
mos de casos particulares para uma conclusão geral, como em «Pedro 
é mortal, Jaime é mortal, João é mortal; logo, todos os homens são 
mortais». Todavia, um inferência deste tipo não é dedutiva, mas sim 
indutiva.  
 O raciocínio dedutivo será, então, simplesmente verbal? Até à épo-
ca de Mill, o silogismo era o paradigma do raciocínio dedutivo. O 
raciocínio silogístico é uma inferência verbal ou real? Suponhamos que 
argumentamos a partir das premissas «Todos os homens são mortais» 
e «Sócrates é um homem» para a conclusão «Sócrates é mortal». Ao 
que parece, se o silogismo for dedutivamente válido, a conclusão deve 
de alguma forma estar contida na primeira premissa: a mortalidade de 
Sócrates deve ter feito parte dos dados que justificam a nossa asserção 
de que todos os homens são mortais. Se, por outro lado, a conclusão 
introduz informação nova — se, por exemplo, substituirmos «Sócra-
tes» pelo nome de alguém que ainda não morreu (Mill usou o exemplo 
«O Duque de Wellington») —, então veremos que a conclusão não está 
realmente a ser derivada da primeira premissa. A premissa maior, diz 
Mill, é simplesmente uma fórmula para realizar inferências, e todas as 
inferências reais procedem de particulares para particulares. 
 As inferências que partem de casos particulares foram denomina-
das «indutivas» pelos lógicos. Em alguns casos, a indução parece 
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fornecer uma conclusão geral: de «Pedro é judeu, Jaime é judeu, João 
é judeu...», posso, depois de enumerar todos os apóstolos, concluir 
«Todos os apóstolos são judeus». Mas este modo de proceder, a que 
por vezes se chama «indução perfeita», não nos leva realmente, 
segundo Mill, do particular para o geral: a conclusão é simplesmente 
uma notação abreviada para os factos particulares enunciados nas 
premissas. Alguns lógicos sustentavam que existia ainda outro tipo de 
indução, a indução imperfeita (Mill chama-lhe «indução por simples 
enumeração»), que procedia de casos particulares para leis gerais. Mas 
as pretensas leis gerais são simplesmente fórmulas para fazer inferên-
cias. As inferências genuinamente indutivas levam-nos de particulares 
conhecidos para particulares desconhecidos.  
 Se a indução  não pode ser enquadrada no silogismo, isso não signi-
fica que opere sem regras próprias. Mill estabelece cinco regras, ou 
cânones, de investigação experimental para orientar a descoberta 
indutiva de causas e efeitos. Podemos considerar, a título ilustrativo, 
as duas primeiras, a que Mill chama, respectivamente, «método de 
concordância» e «método de discordância». 
 O primeiro método estabelece que se um fenómeno F surge na 
conjunção das circunstâncias A , B e C, e também na conjunção das 
circunstâncias C, D e E, então devemos conc luir que C, a única carac-
terística comum, tem uma relação causal com F. O segundo estabelece 
que se F ocorre na presença de A , B e C, mas não na presença de A , B e 
D, então devemos concluir que C, a única característica que diferencia 
os dois casos, tem uma relação causal com F. Mill fornece uma ilustra-
ção deste segundo cânone: «É por esse método que sabemos que, 
quando um homem é baleado no coração, foi o tiro que o matou: pois 
ele estava plenamente vivo imediatamente antes, sendo iguais todas as 
circunstâncias, com excepção da ferida». 
 Como todos os processos indutivos, os métodos de Mill parecem 
pressupor a constância de leis gerais. Como Mill diz explicitamente, 
«a proposição segundo a qual o curso da natureza é uniforme é o 
princípio fundamental, ou axioma geral, da indução». Mas qual é o 
estatuto deste princípio? Por vezes, Mill parece tratá-lo como se 
fosse uma generalização empírica. Mill afirma, por exemplo, que 
seria precipitado presumir que a lei da causalidade se aplica a estre-
las distantes. Mas se este princípio muito geral é a base da indução, 
com certeza não pode ser estabelecido por indução. 
 Não é só a lei da causalidade que apresenta dificuldades ao sistema 
de Mill. O mesmo se passa com as verdades da matemática. Mill não 
pensava — como alguns outros empiristas — que as proposições 
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matemáticas eram simplesmente proposições verbais que exprimiam 
as consequências de definições. Mill defende que os axiomas funda-
mentais da aritmética, e os axiomas de Euclides em geometria, enun-
ciam questões de facto. De acordo com isto, Mill tinha de concluir 
consequentemente que a aritmética e a geometria, tal como a física, 
consistem em hipóteses empíricas. As hipóteses da matemática têm 
grande generalidade e foram elegantemente confirmadas pela nossa 
experiência; não deixam por isso de ser hipóteses, corrigíveis à luz de 
experiê ncias posteriores. 
 A asserção de Mill de que as verdades da matemática eram genera-
lizações empíricas foi inspirada pelo seu objectivo dominante no Sis-
tema de Lógica, que era o de refutar a noção que considerava «o gran-
de suporte intelectual de doutrinas falsas e más instituições», nomea-
damente a tese segundo a qual as verdades exteriores à mente podem 
ser conhecidas por uma intuição  independente da experiência. O filó-
sofo alemão Gottlob Frege mostrou pouco tempo depois que a concep-
ção de Mill sobre a matemática era insustentável e, depois da obra de 
Frege, mesmo os que tinham grande simpatia pelo empirismo de Mill 
— incluindo o seu afilhado Bertrand Russell — abandonaram a sua 
filosofia da aritmética. 
 Depois da morte de Mill em Avinhão, em 1873, foi postumamente 
publicada uma fascinante Autobiografia e alguns ensaios sobre ques-
tões religiosas. No seu ensaio Teísmo, tendo reflectido sobre o proble-
ma levantado pela presença do mal e do bem no mundo, Mill chegou à 
conclusão que este só podia ser resolvido com o reconhecimento da 
existência de Deus e da negação da omnipotência divina. Concluía 
assim: 
 

São estes, então, os resultados claros da teologia natural sobre a ques-
tão dos atributos divinos. Um ser com grande mas limitado poder, não 
podendo nós conjecturar sequer o que o limita nem como o limita; um 
ser com grande e talvez ilimitada inteligência, ou talvez com um poder 
mais estreitamente limitado que esse, que deseja e tem em alguma con-
ta a felicidade das suas criaturas, mas que parece ter outros motivos 
para agir que mais o preocupam, sendo difícil imaginar que criou o 
universo apenas com esse fim. Tal é a divindade para que aponta a reli-
gião natural, e qualquer ideia de Deus mais cativante do que esta pr o-
vém apenas dos desejos humanos, ou dos ensinamentos da revelação 
real ou imaginária. 
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Três filósofos do século XIX 

SCHOPENHAUER 

 O mais interessante filósofo alemão do século XIX  foi Arthur Scho-
penhauer, que nasceu em Danzig, em 1788, e estudou filosofia em 
Göttingen, em 1810, depois de uma falsa partida como estudante de 
medicina. Admirava Kant, mas não os seus sucessores. Em 1811, assis-
tiu às conferências de Fichte em Berlim, mas ficou decepcionado quer 
com a sua obscuridade quer com o seu nacionalismo. Queixou-se dos 
escritos de Hegel e dos seus discípulos pelo «efeito narcótico de pará-
grafos longamente retorcidos sem uma única ideia». O seu próprio 
estilo, exibido pela primeira vez, em 1813, na sua dissertação de douto-
ramento Sobre a Raiz Quádrupla do Princípio de Razão Suficiente , 
era energético e luminoso, e conquistou o louvor do grande poeta 
Goethe. Entre 1814 e 1818, em Dresden, Schopenhauer compôs a sua 
obra-prima filosófica, O Mundo como Vontade e Representação , que 
voltou a publicar, numa versão aumentada, em 1844. Em 1824, foi 
para Berlim e proferiu uma série de prelecções, mas os estudantes, 
pouco judiciosamente, preferiam ouvir Hegel, que falava à mesma 
hora. O boicote às suas conferências alimentou o seu desagrado pelo 
sistema hegeliano, que considerava, na sua maior parte, um absurdo. 
Em 1839, conquistou o primeiro reconhecimento público com um 
prémio norueguês por um Ensaio sobre o Livre-Arbítrio .  Schope-
nhauer era um ensaísta brilhante. Quando os seus ensaios foram 
publicados, em 1851, com o título Parerga e Paralipomena, emergiu 
de anos de obscuridade e esquecimento para se tornar um filósofo 
famoso. Morreu em 1860. 
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 A obra principal de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e 
Representação , contém quatro livros, o primeiro e o terceiro dedica-
dos ao Mundo como Representação, e o segundo e o quarto ao Mundo 
como Vontade. A sua filosofia do Mundo como Representação baseia-
se estreitamente em Kant, mas escreve com muito mais lucidez e 
graça que Kant, de modo que é como se uma obra de Henry James 
tivesse sido rescrita por Evelyn Waugh. 
 O Primeiro Livro começa com a declaração «O mundo é a minha 
representação». Schopenhauer entende por «representação» (Vorstel-
lung) uma experiência concreta, intuitiva — e não um conceito. Para 
que um homem atinja a sabedoria filosófica, deve aceitar que «o que 
conhece não é um Sol e uma Terra, mas apenas um olho que vê um 
Sol, uma mão que sente uma Terra». O mundo existe só como repre-
sentação, isto é, existe apenas em relação com a consciência. Segundo 
ele, esta verdade foi apreendida pela primeira vez pela filosofia india-
na, com a sua doutrina da Maya ou aparência, mas voltou a ser desc o-
berta na Europa por Berkeley. 
 Para cada um de nós, o corpo é o ponto de partida para a percepção 
do mundo; conhecemos os outros objectos pelos seus efeitos uns nos 
outros, por meio do princípio da causalidade, captado pelo entendimen-
to. O entendimento é comum a homens e animais, porque os animais 
também percepcionam os objectos no espaço e no tempo, e por isso 
também eles devem aplicar a lei da causalidade; na verdade, a sagacidade 
animal ultrapassa por vezes o entendimento humano. Todavia, os utili-
zadores humanos da linguagem têm não só entendimento mas também 
razão, isto é, conhecimento abstracto incorporado nos conceitos; por 
causa disso, o homem ultrapassa largamente os outros animais em poder 
e também em sofrimento. Os animais só vivem o presente; o homem vive 
também o futuro e o passado. 
 Os três grandes dons que a razão dá aos homens são o discurso, a 
deliberação na acção e a ciência. A importância do conhecimento abs-
tracto ou racional reside na possibilidade de ser partilhado e conser-
vado. Para fins práticos, o simples entendimento pode ser preferível: 
«de nada me serve saber em abstracto o ângulo exacto, em graus e 
minutos, com que devo aplicar uma lâmina de barbear, se não o so u-
ber intuitivamente, isto é, se não o sentir». Mas quando é precisa a 
ajuda de outros ou uma planificação a longo prazo, o conhecimento 
abstracto é essencial. E a conduta só pode ser ética se for baseada em 
princípios, que são abstractos. 
 Nada disto é muito diferente de Kant. Schopenhauer apenas critica 
Kant por ter aceitado com falta de determinação que o mundo só é um 
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objecto em relação a um sujeito e por insistir na existência de uma 
coisa-em-si por detrás do véu da aparência. É na sua apresentação do 
mundo como vontade, no segundo livro, que Schopenhauer mostra a 
sua originalidade. 
 Schopenhauer começa por considerar a natureza de ciências 
como a mecânica e a física. Estas explicam os movimentos dos 
corpos em ter mos de leis, como a da inércia e a da gravitação. Mas 
estas leis falam de forças cuja natureza interna fica completamente 
por explicar. «A força em função da qual uma pedra cai para o chão 
ou um corpo repele outro é, na sua natureza interna, não menos 
estranha e misteriosa que a que produz os movimentos e o cresc i-
mento de um animal.» Os cientistas e os filósofos nunca podem 
chegar à verdadeira natureza das coisas a partir de fora: são como 
pessoas que andam à volta de um castelo procurando em vão uma 
entrada e contentando-se em fazer um esboço da sua fachada.  
 Na verdade, nenhum de nós seria alguma vez capaz de penetrar no 
significado do mundo se fôssemos simples sujeitos cognitivos («que-
rubins alados sem um corpo»). Mas eu tenho as minhas raízes no 
mundo; o meu conhecimento sobre o mundo é-me dado por meio do 
meu corpo, que não é apenas um objecto entre outros, mas que tem 
um poder activo do qual tenho consciência directa. É esta relação 
especial com um corpo que faz de mim o indivíduo que sou. 
 

A resposta ao enigma é dada ao sujeito do conhecimento, que surge 
como um indivíduo, e essa resposta é vontade. Isto e só isto lhe dá a 
chave da sua própria existência, lhe revela o seu significado, lhe mostra 
o mecanismo interno do seu ser, da sua acção, dos seus movimen tos. 

 
 Os actos de vontade são idênticos aos movimentos do corpo; a 
vontade e o movimento não são dois acontecimentos diferentes cau-
salmente ligados. A acção do corpo é um acto de vontade que se tornou 
perceptível; e na realidade, diz Schopenhauer, a totalidade do corpo 
não é mais do que vontade objectivada, vontade que se tornou visível, 
que se tornou representação. O corpo e todas as suas partes são a 
expressão visível da vontade e dos seus diversos desejos: assim, «den-
tes, garganta e intestinos são fome objectivada; os órgãos de reprodu-
ção são desejo sexual objectivado; a mão que agarra, os pés que se 
apressam, correspondem aos mais indirectos desejos da vontade que 
exprimem». 
 Cada um de nós conhece-se quer como objecto, quer como vontade; 
e é esta a chave para a natureza de todos os fenómenos naturais. A 
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natureza interna de todos os objectos deve ser a mesma do que aquela 
a que, em nós mesmos, chamamos «vontade». Que outra coisa poderia 
ser? Além da vontade e da representação nada mais conhecemos. 
Schopenhauer diz que a palavra «vontade» é como um feitiço mágico 
que nos revela o ser mais íntimo de tudo na natureza. 
 Existem muitos graus diferentes de vontade, e só os mais elevados 
são acompanhados por conhecimento e autodeterminação. 
 

Por conseguinte, se eu disser que a força que atrai uma pedra para a 
Terra está de acordo com a sua natureza, em si mesma e independen-
temente de qualquer ideia, não deve supor -se que estou a exprimir a 
opinião insana de que a pedra se move a si mesma de acordo com um 
motivo conhecido, só porque é essa a forma com que a vontade se 
manifesta no homem. 

 
 A vontade é a força que vive na planta, a força que forma o cristal e 
que vira a agulha magnética para o Pólo Norte. Encontramos aqui, 
finalmente, aquilo que Kant procurou em vão: todas as representações 
são existências fenomenais, só a vontade é uma coisa-em-si. 
 A vontade de Schopenhauer, que é activa mesmo nos objectos ina-
nimados, parece ser o mesmo que a concupiscência natural de Aristó-
teles, reformulada em termos das leis de Newton em vez de nos termos 
da teoria do lugar natural dos elementos. Então, porque lhe chama 
«vontade» em vez de «concupiscência» ou simplesmente «força»? 
Schopenhauer responde que se explicarmos a força em termos de 
vontade, explicaremos o menos bem conhecido pelo mais bem conhe-
cido; se, pelo contrário, encararmos a vontade simplesmente como 
uma espécie de força, renunciaremos ao único conhecimento imediato 
que temos sobre a natureza interna do mundo. 
 Schopenhauer concorda que existe uma grande diferença entre os 
mais elevados e os mais baixos graus da vontade. Nos graus mais ele-
vados, a individualidade ocupa uma posição proeminente: cada 
homem tem uma forte personalidade individual, o mesmo se passan-
do, de forma mais restrita, com as espécies mais desenvolvidas de 
animais. «Quanto mais abaixo descermos, mais completamente se 
perde cada traço do carácter individual no carácter comum da espé-
cie.» No reino da natureza inorgânica, desaparece toda a individuali-
dade. 
 A natureza deveria ser vista como um terreno de conflito entre 
diferentes graus de vontade. Um íman que levanta um pedaço de ferro 
é uma vitória de uma forma mais elevada de vontade (a electricidade) 
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sobre uma mais baixa (a gravitação). Um ser humano saudável é um 
triunfo da Ideia do organismo autoconsciente sobre as leis físicas e 
químicas que originariamente governaram os humores do corpo, e 
contra as quais está envolvida numa batalha constante. 
 

Daí também, em geral, o fardo da vida física, a necessidade de sono e, 
finalmente, da morte; pois no fim, ajudadas pelas circunstâncias, estas 
forças subjugadas da natureza conquistam ao organismo, fatigado tam -
bém pelas constantes vitórias, a matéria que ele lhes tirou, e alcançam 
a livre expressão do seu ser. 

 
 A rotação dos planetas em redor do Sol, em tensão entre a força 
centrípeta e a centrífuga, é igualmente um exemplo do conflito univer-
sal essencial da manifestação da vontade. 
 Qual é, então, a natureza da vontade, que está tão universalmente 
presente e activa? Todo o querer, diz Schopenhauer, deriva da carên-
cia, logo, da deficiência, e logo, do sofrimento. Um desejo pode ser 
satisfeito; mas a ele se sucede outro, e temos 10 vezes mais desejos do 
que aqueles que podemos satisfazer. A passageira gratificação de um 
desejo é «como a esmola atirada ao mendigo, que o conserva vivo hoje, 
para que a sua miséria se prolongue até amanhã». Enquanto a nossa 
consciência estiver preenchida pela nossa vontade, nunca podemos ter 
felicidade ou paz; podemos, no melhor dos casos, alternar entre a dor e 
o tédio. 
 Existe alguma fuga à escravidão da vontade? No terceiro livro da 
sua obra principal, Schopenhauer expõe uma forma de escapar através 
da Arte. O conhecimento está sempre ao serviço da vontade nos ani-
mais, e na maior parte das vezes também no homem, sendo utilizado 
para garantir a satisfação dos seus desejos. Mas podemos elevar-nos 
acima da consideração dos objectos como meros instrumentos para a 
satisfação do desejo e adoptar uma atitude de pura contemplação. Esta 
atitude é mais facilmente adoptada tendo o belo, na natureza ou na 
arte, como objecto. Devemos perder-nos numa paisagem natural ou 
numa obra de arquitectura; perder-nos, literalmente, esquecendo a 
nossa vontade e a nossa individualidade. Devemos tornar-nos num 
simples espelho do objecto da nossa contemplação, para que aquilo 
que é percepcionado e aquele que percepciona se tornem um só. 
«Numa contemplação deste tipo, a coisa particular transforma-se de 
súbito na Ideia da sua espécie, e o indivíduo que percepciona trans-
forma-se em sujeito puro de conhecimento.» 
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 As Ideias de que Schopenhauer fala não são as ideias lockeanas de 
percepção, mas sim a Ideia platónica da espécie. É por intermédio da 
Arte, do trabalho do génio, que entramos em contacto com o universal, 
que é independente de, e mais real do que, o indivíduo, tal como o arco-
íris calmamente assente nas inúmeras gotas de água da catarata. Todos 
os homens têm o poder de conhecer as Ideias nas coisas, mas o génio 
excede os vulgares mortais ao possuir este conhecimento mais intensa-
mente e mais continuamente. Na contemplação liberta da vontade, per-
demos as nossas preocupações com a felicidade e a infelicidade, e deixa-
mos de ser indivíduos. «Somos apenas aquele  olho do mundo aberto ao 
exterior que todas as criaturas cognitivas possuem, mas que só no 
homem se pode libertar completamente do serviço da vontade.» 
 A teoria do efeito libertador da contemplação estética foi desenvol-
vida com uma consideração minuciosa das várias artes — a arquitectu-
ra, a pintura, a poesia, o teatro e, acima de todas, a música, a mais 
poderosa das artes. Schopenhauer diz que a música não é, como as 
outras artes, uma cópia de Ideias, mas a cópia da própria Vontade, 
cuja objectivação são as Ideias. A noção que Schopenhauer tinha sobre 
a música, a noção de que a música esvazia o eu, encontrou eco em T. S. 
Eliot quando este escreveu The Dry Salvages: 
 

        música tão profundamente ouvida 
     Que não é realmente ouvida, mas a música és tu  
     Enquanto durar a música.  

 
 Mas a pessoa cuja vida foi mais afectada pelo s escritos de Schope-
nhauer sobre a música foi Richard Wagner, que chegou a pensar ser a 
incarnação do génio de Schopenhauer. 
 Todavia, a libertação oferecida pela contemplação estética é apenas 
temporária. A única maneira de alcançar uma libertação completa da 
tirania da vontade é a renúncia completa. O que a vontade quer é 
sempre vida; logo, se quisermos renunciar à vontade, devemos renun-
ciar à vontade de viver. Isto soa a uma apologia do suicídio ; mas na 
verdade Schopenhauer encarava o suicídio, quando procurado como 
uma fuga das misérias do mundo, como um passo em falso inspirado 
por se dar uma importância exagerada à vida individual e motivado 
por uma oculta vontade de viver. 
 Compreende-se melhor o que Schopenhauer entendia por renúncia 
seguindo a explicação que ele dá, no seu quarto livro, sobre os diferen-
tes caracteres morais, começando na maldade e acabando na santidade 
ou ascetismo. O progresso moral consiste numa redução gradual do 
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egoísmo: a tendência do indivíduo para se tornar no centro do mundo 
e para sacrificar tudo o mais à sua própria existência e bem-estar. 
 Um homem mau é um egoísta no mais alto grau: afirma a sua pró-
pria vontade de viver e nega a presença dessa vontade nos outros, 
destruindo a existência destes, caso se atravessem no seu caminho. 
Uma pessoa realmente perversa vai além do egoísmo, retirando prazer 
do sofrimento dos outros, não apenas como meio para os seus fins mas 
como um fim em si mesmo. Mas, embora o homem perverso veja um 
grande abismo entre a sua pessoa e os outros, conserva uma consciên-
cia vaga de que a sua própria vontade é apenas a aparência fenomenal 
da vontade única que está activa em todos. «Vê vagamente que ele, o 
homem mau, é ele mesmo a totalidade desta vontade; que por conse-
guinte não é apenas o que inflige sofrimento, mas também o que 
sofre». É esta a origem dos padecimentos do remorso. 
 Entre o homem mau e o homem bom existe um carácter intermé-
dio: o homem justo. Ao invés do homem mau, o justo não encara a 
individualidade como um muro absoluto de separação entre ele e os 
outros; pretende reconhecer a vontade de viver nos outros ao mesmo 
nível que a sua, a ponto de se abster de agredir os outros seres huma-
nos, seus irmãos. Quando se penetra na barreira da individualidade a 
um nível mais elevado do que este, alcançamos a benevolência, o fazer 
bem, o amor pela humanidade. Assim, é típico do homem bom fazer 
uma distinção menor que a habitual entre si e os outros. «É tão pouco 
provável que ele deixe que outros morram de fome enquanto ele tiver o 
bastante para si e para dar, como é improvável que qualquer pessoa 
passe fome um dia para, no seguinte, ter mais do que pode desfrutar.» 
 O homem bom perde a ilusão da individuação : reconhece-se a si 
mesmo, à sua vontade, em todos os seres e, portanto, também no 
sofredor. Mas a bondade levá-lo-á um passo além da benevolência. 
 

Se dá tanta atenção ao sofrimento alheio como ao seu, e portanto é não 
só benevolente no mais alto grau mas está mesmo pronto a sacrificar a 
sua pr ópria individualidade sempre que tal sacrifício salvar algumas 
pessoas, segue-se claramente que um tal homem, que reconhece em 
todos os seres o seu mais íntimo e verdadeiro eu, deve também consi-
derar o sofrimento infinito de todos os seres que sofrem como o seu 
próprio sofrimento, e carregar sobre si a dor de todo o mundo.  

 
 Isto levá-lo-á além da virtude, em direcção ao ascetismo; ele terá 
tanto horror a este mundo miserável que já não será suficiente amar os 
outros como a si mesmo e abandonar os seus prazeres quando eles difi-
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cultam os prazeres alheios. Fará tudo o que puder para repudiar a natu-
reza do mundo enquanto expressa no seu próprio corpo, adoptando a 
castidade, a pobreza, a abstinência e a autopunição, recebendo de bom 
grado toda a injúria, ignomínia e insulto a ele dirigidos pelos outros. 
Assim, quebrará a vontade, que reconhece e abomina como fonte da 
existência sofredora de si mesmo e do mundo; e, quando a morte chega, 
ele acolhê-la-á como uma libertação. Um ascetismo deste tipo não é um 
ideal vão: pode ser aprendido pelo sofrimento, e foi exibido na vida por 
muitos santos cristãos, hindus e budistas. 
 Schopenhauer aceita que a vida de muitos santos estava cheia das 
mais absurdas superstições e pensa que os sistemas religiosos são a 
veste mística das verdades que são inatingíveis pelas pessoas sem 
instrução. Mas, afirma Schopenhauer, «há tão pouca necessidade de 
um santo ser um filósofo como de um filósofo ser um santo»; e é esta, 
sem dúvida, a resposta que ele daria às muitas pessoas que observ a-
ram que a sua própria vida foi muito diferente do ideal ascético que 
descreveu. «É estranho exigir a um moralista que ele não ensine 
outras virtudes além da que possui.» 
 O sistema de Schopenhauer é inegavelmente impressionante, e 
cada passo na sua argumentação torna-se persuasivo pela força da sua 
prosa e pelas suas encantadoras metáforas. Mas a sua premissa básica 
não é verdadeira, e a sua conclusão última refuta-se a si mesma. Scho-
penhauer não  apresenta razão alguma válida para aceitar o ponto de 
partida de que o mundo é a minha representação, e não nos oferece 
motivo algum para adoptar o programa ascético com que conclui. Para 
distinguir o mundo da vontade do mundo da representação, e para 
alcançar uma coisa-em-si distinta dos simples fenómenos, tem de 
convencer cada um de nós de que a realidade fundamental é a nossa 
própria individualidade; para nos persuadir a ascender no caminho da 
virtude em direcção ao ascetismo, pede-nos para admitir que a nossa 
individualidade é uma ilusão. 
 A renúncia completa da vontade parece ser uma contradição nos 
termos: pois, se a renúncia é voluntária, é em si mesma um acto de 
vontade; e, se é necessária, então não existe verdadeira renúncia. 
Schopenhauer desejava evitar esta contradição recorrendo, uma vez 
mais, à distinção de Kant entre fenómeno e coisa-em-si. «Enquanto 
fenómeno, tudo é absolutamente necessário; em si mesmo tudo é 
vontade, a qual é perfeitamente livre para toda a eternidade.» Mas 
uma vontade que é livre para toda a eternidade é uma vontade fora do 
tempo, ao passo que a história dos santos pertence ao mundo dos 
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fenómenos. O mesmo acto de abnegação não pode estar simultanea-
mente dentro e fora do tempo. 

KIERKEGAARD 

 Na mesma década em que a segunda edição de O Mundo como 
Vontade e Representação  apareceu, o filósofo dinamarquês Søren 
Kierkegaard formulou uma filosofia que, no seu aspecto prático, 
tinha muito em comum com Schopenhauer, mas que tinha um funda-
mento metafísico completamente diferente. Em vez de ser enunciado 
como um sistema numa única obra, o pensamento de Kierkegaard foi 
apresentado sob diversas formas em ensaios separados e com diferen-
tes estilos. 
 Muitos dos escritos de Kierkegaard foram produzidos dos 30 aos 
40 anos, entre 1843 e 1853. Criado numa família melancolicamente 
religiosa de Copenhaga, revoltou-se contra a teologia quando fre-
quentava a universidade, e virou-se para a filosofia. Foi então que 
conheceu, e deplorou, o hegelianismo. Em 1838, passou por uma 
conversão religiosa, e ficou convicto da sua vocação filosófica, que se 
tornou mais intensa depois de, em 1841, ter rompido o noivado com 
Regina Olsen. Entre 1843 e 1846 publicou, sob diferentes pseudó-
nimos, várias obras, as mais importantes das quais foram Ou/Ou  e  
Temor e Tremor, seguidas pelo Post-Scriptum Anticientífico Final  
de 1846. Depois de uma experiência mística em 1848, abandonou o 
uso de pseudónimos e publicou vários discursos cristãos e O Deses-
pero Humano: Doença até à Morte. Grande parte da fase final da 
sua vida foi ocupada pelo conflito com a igreja dinamarquesa esta-
belecida, que Kierkegaard considerava cristã apenas de nome. Mor-
reu em 1855. 
 Como Schopenhauer, Kierkegaard opunha-se a Hegel; mas, ao 
invés de Schopenhauer, pensava que o seu erro fundamental foi ter 
subestimado o indivíduo concreto. Como Schopenhauer, Kierke-
gaard traça-nos um percurso espiritual que termina no ascetismo; 
mas cada fase ascendente do percurso, longe de consistir numa 
diminuição ou renúncia à individualidade, é um estádio na afirma-
ção da personalidade única, própria de cada um. 
 Para Kierkegaard, ao nível mais baixo o indivíduo não passa de um 
membro anónimo da multidão, que aceita sem questionar as opiniões, 
os sentimentos e os objectivos da plebe. O primeiro estádio em direc-
ção à auto-realização é a entrada na esfera estética. No estádio estéti-



410 

co, o indiv íduo, como o homem intemperado de Aristóteles, segue uma 
estratégia de procura do prazer presente. Pode cultivar o gosto e a 
discriminação: os prazeres procurados podem ser elegantes e sofisti-
cados. Mas a característica essencial da personalidade estética é evitar 
estabelecer qualquer compromisso pessoal, social ou oficial que limite 
o seu campo de escolha e o impeça de seguir tudo o que for imediata-
mente atraente. Kierkegaard descreve com grande encanto e visão as 
várias formas e estádios da vida estética. Uma das suas formas mais 
sedutoras, como é óbvio, é a gratificação sexual; Kierkegaard apresen-
ta como ilustrações dos três estádios diferentes da procura erótica três 
personagens das óperas de Mozart: Cherubino, Papageno  e, finalmen-
te, Don Giovanni. 
 A personalidade estética pensa ter uma existência de liberdade; 
mas de facto é extremamente limitada. Um ser humano é como um 
edifício de dois andares com uma cave. Os apartamentos mais requin-
tados, no piano nobile  (piso nobre) destinam-se a ser habitados pelo 
espírito; mas a personalidade estética prefere viver no cave da sensua-
lidade. Tal personalidade está num estado de desespero, ainda que não 
se dê conta disso inicialmente; mas começará a ficar gradualmente 
insatisfeita com a dissipação que representa a dispersão de si mesma. 
Será então confrontada com a escolha entre abandonar-se ao desespe-
ro ou ascender ao próximo nível, comprometendo-se com uma exis-
tência ética. 
 No estádio ético, o indivíduo toma autoconscientemente o seu lugar 
nas instituições sociais e aceita as obrigações que delas emanam. 
Abandona as férias perpétuas da vida estética e arranja um emprego; 
troca os prazeres das aventuras passageiras pela constância da vida 
conjugal. A personalidade ética é bastante diferente do membro da 
multidão: não toma impensadamente, mas sim como um acto de esc o-
lha autoconsciente, o seu lugar na sociedade. O estádio ético pode 
impor exigências estritas ao indivíduo e exigir sacrifícios pessoais 
heróicos. Perante o desafio, o indivíduo torna-se vivamente consciente 
da fraqueza humana; pode tentar superá-la pela força da vontade, e 
descobrir que é incapaz de o fazer. Toma consciência de que os seus 
próprios poderes são insuficientes para responder às exigências da lei 
moral, o que lhe provoca um sentimento de culpa e uma consciência de 
pecado. Se quiser escapar a isto, deve elevar-se da esfera ética à esfera 
religiosa. Para isso, deve dar «o salto da fé». 
 A transição da esfera ética para a esfera religiosa é mais vivamente 
retratada em Temor e Tremor, que se debruça sobre a história bíblica 
da ordem de Deus a Abraão  para matar o seu filho Isaac como sacrifí-
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cio. Ao passo que um herói ético, como Sócrates, renuncia à vida em 
nome de uma lei moral universal, o heroísmo de Abraão assenta na 
obediência a uma ordem individual de Deus. Além disso, a ordem a 
que se dispôs obedecer era uma ordem para violar uma lei moral; 
pelos padrões éticos, Abraão deveria ser condenado como assassino. 
Se Abraão é um herói, como a Bíblia retrata, só o pode ser do ponto de 
vista da fé. «Porque a fé consiste neste paradoxo: o particular é mais 
elevado que o universal». 
 A fé pode impor aquilo a que Kierkegaard chama «a suspensão 
teológica do ético». O acto de Abraão  transgrediu a ordem ética em 
função do seu fim ou telos mais elevado, e exterior a ela. As exigências 
da relação única entre Deus e um indivíduo podem sobrepor-se a todos 
os compromissos decorrentes de leis éticas gerais, tais como a de que 
um pai deve amar o seu filho mais do que a si mesmo. Mas, se um 
indivíduo sente um apelo para violar uma lei ética, ninguém lhe pode 
dizer se se trata de uma ordem genuína de Deus ou de mera tentação. 
Ele não pode sequer sabê-lo ou prová-lo a si mesmo: tem de tomar 
uma decisão pela fé cega. 
 Kierkegaard salienta, em parte como reacção à racionalização hege-
liana da religião, que a fé não é o resultado de nenhum raciocínio 
objectivo. No seu Post-Scriptum Anticientífico Final fornece vários 
argumentos a este respeito. A forma de fé religiosa que Kierkegaard 
tem mais vezes em mente é a crença cristã de que Jesus salvou a 
humanidade pela sua morte na cruz: uma crença que envolve alguns 
elementos históricos. Nesta base, defende que a fé não pode justificar-
se racionalmente.  
 Antes de mais, nunca podemos alcançar uma certeza completa 
sobre acontecimentos históricos. Mas um simples juízo de probabili-
dade é insuficiente para uma fé religiosa que se destina a ser a base da 
felicidade eterna. Em segundo lugar, a investigação histórica nunca 
está definitivamente concluída; logo, se devêssemos usá-la como base 
para o nosso compromisso religioso, este deveria ser perpetuamente 
adiado. Em terceiro lugar, a fé deve ser uma devoção apaixonada de 
cada um; mas a investigaç ão objectiva envolve uma atitude de distan-
ciamento. Logo, devemos desistir da procura da certeza, abraçar o 
risco e dar o «salto» da fé. «Sem risco, não há fé. A fé é precisamente a 
contradição entre a paixão infinita da intimidade individual e a incer-
teza objectiva.» 
 Como é óbvio depois do que acabámos de dizer, Kierkegaard era 
um pensador profundamente religioso; é estranho que tenha tido 
menos influência nos círculos religiosos que nos filósofos ateus. Por 
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exemplo, Kierkegaard via o progresso ao longo dos estádios estético, 
ético e religioso como uma apropriação gradual da existência indivi-
dual. Para ter uma existência autêntica, não devemos ser meros espec-
tadores ou passageiros na vida, mas sim controlar firmemente o nosso 
próprio destino. Este aspecto do pensamento de Kierkegaard foi adop-
tado como guia pelos pensadores «existencialistas» do século XX  — 
apesar de alguns dos mais famosos existencialistas, como Karl Jaspers 
na Alemanha e Jean-Paul Sartre em França, terem separado a noção 
de auto-apropriação da conclusão teológica que em Kierkegaard era a 
sua razão de ser. 

NIETZSCHE 

 No século XIX , tudo aquilo que Kierkegaard defendeu foi bombasti-
camente rejeitado pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-
1900). Enquanto para Kierkegaard o prazer estético era a mais baixa 
forma de existência individual e a abnegação cristã a mais elevada, 
Nietzsche considerava o Cristianismo o mais baixo aviltamento do 
ideal humano, que tem a sua mais elevada expressão em valores 
puramente estéticos. 
 Depois de uma educação luterana pelas suas piedosas mãe e tias, 
Nietzsche experimentou um sentimento de libertação quando, na 
Universidade de Leipzig em 1865, encontrou o ateísmo de Schope-
nhauer. Daí em diante apresentou-se, consequentemente, como oposi-
tor do espírito cristão e da personalidade de Jesus. A sua convicção de 
que a arte era a mais elevada forma de actividade humana exprimiu-se 
no seu próprio estilo filosófico, mais poético e aforístico do que argu-
mentativo ou dedutivo. Nomeado com 24 anos para leccionar uma 
cadeira de filologia em Basel, dedicou o seu primeiro livro, A Origem 
da Tragédia, a Richard Wagner. Neste livro traça o contraste entre 
dois aspectos da alma grega: as paixões selvagens irracionais personi-
ficadas por Dionísio e a beleza disciplinada e harmoniosa representada 
por Apolo . A grandeza da cultura grega assenta na síntese dos dois, 
que foi rompida pelo racionalismo de Sócrates; a Alemanha contempo-
rânea só podia ser salva da decadência que então dominava a Grécia se 
procurasse a sua salvação em Wagner. 
 Por volta de 1876, Nietzsche cortou relações com Wagner e perdeu 
a admiração por Schopenhauer. Em Humano, Demasiado Humano , 
foi atipicamente simpático para com a moral utilitarista e pareceu 
valorizar mais a ciência do que a arte. Mas considerava esta fase da sua 



413 

 

filosofia como algo que devia ser tirado como a pele de uma cobra. 
Depois de desistir da sua cátedra em Basel, em 1879, começou uma 
série de obras que afirmavam o valor da Vida e denunciavam, como 
elementos hostis à vida, a abnegação cristã, a ética altruísta, a política 
democrática e o positivismo científico. As mais famosas destas obras 
foram A Gaia Ciência (1882), Assim Falava Zaratustra (1883 -85), 
Além do Bem e do Mal (1886) e A Genealogia da Moral (1887). Por 
volta de 1889 começou a mostrar sinais de loucura, vivendo num iso-
lamento senil até à sua morte em 1900. 
 Nietzsche pensava que a história exibe duas espécies diferentes de 
moralidade. Os aristocratas, sentindo que pertencem a uma ordem 
mais elevada do que os outros, usam palavras como «bem» para se 
descreverem a si mesmos, aos seus ideais e às suas características: o 
nascimento nobre, a riqueza, a bravura, a autenticidade e o facto de 
serem louros. Desprezam os outros como plebeus, vulgares, cobardes, 
inautênticos e morenos, e designam estas características como «mal». 
Esta é a moral dos senhores. Os pobres e fracos, com ressentimentos 
relativamente ao poder dos ricos e aristocratas, erigem o seu próprio 
sistema contrastante de valores, uma moral de escravos ou de rebanho 
que premeia traços de carácter como a humildade, a simpatia e a 
benevolência, que beneficiam os vencidos. Nietzsche chama «transmu-
tação dos valores» ao estabelecimento deste sistema de valores, que 
atribui aos judeus. 
 

Foram os judeus quem, em oposição à equação aristocrática (bem = 
aristocrático = belo = feliz = amado pelos deuses), ousaram, com uma 
lógica aterradora, sugerir a equação contrária e cravar de facto os den-
tes do mais profundo ódio (o ódio da fraqueza) nesta equação contrá-
ria, nomeadamente «só os desgraçados são bons; só os pobres, os fra-
cos, os humildes são bons; os que sofrem, os necessitados, os doentes, 
os repugnantes são os únicos que são piedosos, os únicos que são aben-
çoados, a salvação é só para eles — mas vocês, por outro lado, vocês os 
aristocratas, vocês os homens de poder, são para toda a eternidade o 
mal, o horrível, o avaro, o insaciável, o ímpio; também eternamente 
serão os não abençoados, os amaldiçoados, os condenados ao Inferno!» 

 
 Nietzsche afirmou que a revolta dos escravos, começada por Jesus, 
conquistara então a vitória. O ódio judeu triunfou sob a máscara do 
evangelho cristão do amor. Até mesmo em Roma, em tempos o protótipo 
da virtude aristocrática, os ho mens se inclinaram diante de quatro 
judeus: Jesus, Pedro, Paulo e Maria. O homem moderno, em consequên-
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cia, é um simples anão, que perdeu a vontade de ser verdadeiramente 
homem. A vulgaridade e a mediocridade tornaram-se norma: só rara-
mente brilha ainda uma incarnação do ideal aristocrático, como em 
Napoleão .  
 A oposição entre bem e mal é uma característica da moral dos escravos, 
agora dominante. Os aristocratas desprezavam o rebanho como mau, mas os 
escravos, com maior malevolência, condenaram os aristocratas não apenas 
como maus, mas como demoníacos. Devemos lutar contra a dominação da 
moral dos escravos: seguir em frente é transcender os limites do bem e do mal, 
e introduzir uma segunda transmutação dos valores. Se formos capazes de 
fazer isso, erguer-se-á, como síntese da tese e antítese do senhor e do escravo, 
o Super-Homem. 
 O Super-homem será a mais elevada forma de vida. As pessoas come-
çam a aperceber-se, diz Nietzsche, de que o Cristianismo é indigno de 
crença e de que Deus está morto. O conceito de Deus foi o maior obstác u-
lo à plenitude da vida humana: agora somos livres para exprimir a nossa 
vontade de viver. Mas a nossa vontade de viver não deve ser tal que, 
como a de Schopenhauer, favoreça os fracos; deve ser vontade de poder. 
A vontade de poder é o segredo de toda a vida; todas as coisas vivas 
procuram descarregar a sua força, dar o maior alcance às suas capacida-
des. O conhecimento não é senão o instrumento do poder; não há verda-
de absoluta, apenas ficções que servem melhor ou pior para fortificar a 
vida. O prazer não é o objectivo da acção, mas apenas a consciência do 
exercício do poder. A maior realização do poder humano será a criação 
do Super-homem. 
 A humanidade é simplesmente um estádio a caminho do Super-
homem, que é o sentido da Terra. No entanto, o Super-homem não será 
alcançado pela evolução, mas sim por um exercício de vontade. «Que a 
vossa vontade diga “o Super-homem deve ser o sentido da Terra”». Diz 
Zaratustra: 
 

É claro que poderão criar o Super -homem ! Talvez não vocês mesmos, 
meus irmãos! Mas poderão transformar-se vocês próprios em ances-
trais e antepassados do Super-homem: e que seja essa a vossa melhor 
criação! 

 
 A chegada do Super-homem será a perfeição do mundo; mas não será 
o fim da história. Porque Nietzsche defendia a doutrina do eterno retor-
no: a história é cíclica,  e tudo o que aconteceu acontecerá outra vez, até 
ao mais pequeno pormenor. 
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 É difícil avaliar Nietzsche friamente: a deslealdade biliosa das suas 
críticas aos outros gera no leitor uma correspondente impaciência 
irritável para com os seus escritos. Poder-se-ia dizer de A Genealogia 
da Moral, a sua última obra, o que ele mesmo disse da sua obra inicial: 
«Está pobremente escrita, é desajeitada, embaraçosa. As imagens são 
ao mesmo tempo desvairadas e confusas. Falta-lhe precisão lógica e 
está tão segura da sua mensagem que prescinde de qualquer tipo de 
prova.» 
 Nietzsche não oferece qualquer apresentação consistente do ponto 
de vista moral a partir do qual critica a moral convencional. A natureza 
do Super-homem é descrita de uma forma demasiado vaga para apre-
sentar um padrão qualquer de avaliação das virtudes e vícios huma-
nos. É difícil saber onde o próprio Nietzsche se situa numa questão 
como a da avaliação da crueldade. Ao denunciar a religião e o papel 
desempenhado pela culpa na moral dos escravos, Nietzsche descreve 
com eloquente injúria os sofrimentos amargos e as bárbaras torturas 
que os fanáticos e perseguidores infligiram. Mas, quando descreve os 
excessos das suas aristocráticas «bestas lo uras», 
 

que talvez provenham de um horrível ataque de assassínio, ímpeto 
incendiário, violação e tortura, com bravata e equanimidade moral, 
como se se tratasse apenas da representação de alguma selvagem peça 
estudantil, perfeitamente convencidos de que os poetas teriam agora 
um vasto tema para cantar e celebrar, 

 
parece considerá-los um pecadilho, um escape necessário para os seus 
efervescentes espíritos elevados. Não seria filosófico considerar a 
insanidade final de Nietzsche como razão para desconsiderar a sua 
filosofia; mas, por outro lado, não é fácil sentir muita piedade por 
alguém que considerava a piedade a mais desprezível das emoções. 





 

20 
Três mestres modernos 

CHARLES DARWIN 

 Na oração fúnebre de Karl Marx, Engels descreveu a concepção 
materialista da história como uma ruptura científica comparável à 
descoberta de Darwin da evolução pela selecção natural. Ao contrário 
da teoria de Marx, a descoberta de Darwin foi um avanço científico 
genuíno. A sua discussão pormenorizada pertence à história da ciên-
cia, mas ilumina retrospectiv amente várias questões filosóficas que já 
encontrámos, e tanto serve de base a conclusões filosóficas quanto 
científicas. Assim, mesmo um esboço de história da filosofia ficaria 
incompleto sem uma breve exposição da teoria de Darwin e das suas 
implicações filosóficas. 
 Charles Darwin nasceu em Shrewsbury em 1809 e aí frequentou a 
escola antes dos estudos universitários em Edimburgo e no Christ’s 
College de Cambridge. Depois de se formar, em 1831, juntou-se ao 
HMS Beagle  como naturalista residente, numa viagem de cinco anos 
de circum-navegação; entre 1839 e 1846 publicou, numa série de 
obras, um relato sobre as suas investigações botânicas e geológicas de 
viagem. Na década iniciada em 1840, começou a desenvolver uma 
teoria da selecção natural que finalmente publicou na sua grande obra 
A Origem das Espécies, em 1859. A ela se seguiram A Origem do 
Homem, em 1871, e uma série de tratados sobre as variações de estru-
tura e comportamento no interior da mesma espécie e entre espécies, 
série que continuou quase até à sua morte, em 1882. 
 Antes de Darwin, os biólogos tinham delineado uma classificação 
das plantas e dos animais em géneros e espécies. Todos os leões, por 
exemplo, pertencem à espécie leão, que é membro do género dos feli-
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nos, o qual inclui também o tigre e o leopardo. É característico de uma 
espécie que os seus membros possam acasalar com outros membros 
para produzir uma prole da mesma espécie e que as uniões entre 
membros de diferentes espécies sejam normalmente estéreis. 
 As semelhanças entre espécies, que levam à sua classificação num 
único género, podem ser explicadas de várias formas. O botânico sueco 
Lineu, o mais famoso de entre os que elaboraram a classificação em 
géneros e espécies, pensou que cada espécie fora criada separadamen-
te e que as semelhanças e diferenças entre elas reflectiam o plano do 
criador. Outra explicação afirmava que as diferentes espécies de um 
mesmo género podiam descender de um mesmo antepassado. Esta 
ideia era muito anterior a Darwin: como vimos, era uma especulação 
alimentada por vários filósofos na Grécia antiga, e tinha sido apresen-
tada mais recentemente pelo avô de Darwin, Erasmo Darwin, e pelo 
naturalista francês Lamarck. A grande inovação de Darwin consistiu 
em sugerir o mecanismo pelo qual uma nova espécie pode emergir. 
 Darwin observou, em primeiro lugar, que os organismos variam no 
grau de adaptação ao ambiente em que vivem, em particular no que 
respeita às oportunidades para obter alimento e escapar aos predado-
res. O longo pescoço da girafa é uma vantagem para apanhar as folhas 
das árvores altas; as pernas longas e esbeltas do cavalo selvagem aju-
dam-no a correr rapidamente nas planícies abertas e a escapar assim 
aos seus predadores. Em segundo lugar, todas as espécies de plantas e 
animais são capazes de procriar numa proporção que aumentaria as 
populações de geração em geração. Mesmo o elefante, o mais lento 
procriador de todos os animais, produziria em 500 anos 15 milhões de 
crias a partir de um só casal, se cada elefante, em cada geração, sobre-
vivesse para procriar. Se uma planta anual produzisse só duas semen-
tes por ano, se as suas descendentes do ano seguinte também só pro-
duzissem duas sementes, e assim sucessivamente, em 20 anos existi-
riam milhões de plantas. É claro que a razão pela qual as espécies não 
se propagam desta forma é que em cada geração só alguns espécimes 
sobrevivem para procriar. Todos estão continuamente envolvidos 
numa luta pela existência, contra o clima e os elementos, e contra 
outras espécies, esforçando-se por encontrar alimento para si e por 
evitar tornar-se alimento de outros. 
 A perspicácia de Darwin consistiu em combinar estas duas observ a-
ções. 
 

Devido a esta luta pela vida, por muito ligeira que seja qualquer varia-
ção de qualquer origem nas relações infinitamente complexas com os 
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outros seres orgânicos e com a natureza exterior, terá tendência para 
preservar esse indivíduo e será em geral herdada pela sua prole. Tam -
bém a prole terá, dessa forma, melhores oportunidades de sobrevivên-
cia, já que, dos muitos indiv íduos de qualquer espécie que nascem 
periodicamente, só um pequeno número pode sobreviver.  

 
 Os agricultores humanos seleccionaram ao longo de muito tempo 
os espécimes de espécies particulares de plantas e animais que esta-
vam melhor adaptados aos seus objectivos, e ao longo dos anos conse-
guiram frequentemente melhorar a reserva de batatas ou de cavalos de 
corrida. Num paralelo com a selecção artificial praticada pelos criado-
res, Darwin chamou «selecção natural» ao mecanismo pelo qual as 
variações vantajo sas são preservadas e ampliadas na natureza. Ao 
contrário do seu predecessor Lamarck, Darwin não pensava que as 
variações na adaptação fossem adquiridas pelos pais em sua vida; as 
variações que transmitiam eram as que tinham recebido. A origem 
destas variações bem podia ser uma simples questão de acaso. 
 É muito fácil ver como a selecção natural pode agir sobre as carac-
terísticas de uma espécie particular. Suponhamos que existe uma 
população de mariposas, umas escuras e outras pálidas, que vivem em 
bétulas prateadas e são caçadas por pássaros esfomeados. Se as árvo-
res preservarem a sua cor natural, as mariposas pálidas estão melhor 
camufladas e têm melhores oportunidades de sobrevivência. Se, com o 
passar do tempo, as árvores se tornarem escuras por causa da fuligem, 
serão as mariposas escuras que terão vantagem e sobreviverão em 
números superiores à média. Do exterior, parecerá que a espécie está a 
mudar de cor com o tempo. 
 Darwin pensava que, num período muito longo de tempo, a selec-
ção natural podia ir mais longe e criar espécies inteiramente novas de 
plantas e animais. Se fosse este o caso, isso explicaria a diferença entre 
as espécies que agora existem no mundo e as espécies muito diferentes 
de épocas anteriores, as quais começaram a ser descobertas por todo o 
planeta, sob forma fóssil, no seu tempo. Darwin afirmava que, para 
explicar mesmo os mais complexos órgãos e instintos, não havia 
necessidade de invocar um instrumento superior, embora análogo, à 
razão humana. A acumulação de inúmeras variações ligeiras, cada uma 
delas boa para o seu detentor individual, era explicação suficiente. 
 Em 1871, Darwin publicou A Origem do Homem, onde ampliou 
explicitamente a sua teoria à origem da espécie humana. Com base nas 
semelhanças entre os homens e os macacos antropóides, argumentou 
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que homens e macacos eram primos, descendentes de um antepassado 
comum. 
 A defesa da teoria de Darwin foi grandemente fortalecida no século 
XX com a descoberta dos mecanismos da hereditariedade e o desenvol-
vimento da genética molecular. Não é minha intenção avaliar os dados 
científicos a favor do darwinismo; nem para isso teria competência. 
Mas é preciso dedicar algum tempo às implicações filosóficas da sua 
teoria, presumindo que está bem estabelecida. 
 Desde a época de Darwin até ao presente, a teoria evolucionista 
encontrou a oposição de muitos cristãos. No encontro da Associação 
Britânica em 1860, o evolucionista T. H. Huxley  contou que o bispo de 
Oxford lhe perguntou se afirmava ser descendente de um macaco pelo 
lado do pai ou da mãe. Huxley — segundo as suas próprias palavras — 
respondeu que preferia ter um macaco por avô do que um homem que 
desbaratava os seus dons para obstruir a ciência com retórica. 
 A teoria de Darwin colide obviamente com a aceitação literal do 
relato bíblico da criação do mundo em sete dias. Além disso, a exten-
são de tempo necessária para que a evolução tivesse lugar seria imen-
samente maior do que os 6000 anos que os fundamentalistas cristãos 
pensam ser a idade do universo. Mas uma interpretação não literal do 
Génesis já tinha sido adoptada por teólogos tão ortodoxos como S.to 
Agostinho, e poucos cristãos no século XX têm grandes dificuldades em 
aceitar que a Terra pode existir há milhões de anos. É mais difícil 
reconciliar a aceitação do darwinismo com a crença no pecado origi-
nal. Se a luta pela existência tivesse durado eternidades antes do 
desenvolvimento dos homens, seria impossível aceitar que a primeira 
desobediência do homem e o fruto da árvore proibida é que trouxeram 
a morte ao mundo. Mas este é um problema para os teólogos reso lve-
rem, e não os filósofos. 
 Por outro lado, é um erro sugerir, como muitas vezes se faz, que 
Darwin refutou a existência de Deus. Nada no que Darwin mostrou 
impede que toda a maquinaria da selecção natural faça parte de um 
plano do Criador para o universo. No fim de contas, a crença de que os 
homens são criaturas de Deus nunca foi considerada incompatível com 
o facto de sermos filhos dos nossos pais; é igualmente compatível com 
o facto de sermos, de ambos os lados, descendentes dos antepassados 
dos macacos. Alguns teístas sustentam que, dos nossos pais, só her-
damos os nossos corpos, e não as nossas almas. Podem, com certeza, 
alargar a sua tese à herança que Adão recebeu do seu progenitor não-
humano. 
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 Quando muito, Darwin afastou um argumento a favor da existência 
de Deus: nomeadamente o argumento de que a adaptação dos orga-
nismos ao seu ambiente mostra a existência de um criador benevolen-
te. Mas a teoria de Darwin deixa ainda muito por explicar. A origem 
das espécies indiv iduais a partir de espécies mais antigas pode expli-
car-se pelos mecanismos da pressão evolucionária e da selecção. Mas 
estes mecanismos não podem ser usados para explicar a origem das 
espécies enquanto tal. Pois um dos pontos de partida para a explicação 
pela selecção natural é a existência de populações férteis, nomeada-
mente espécies. É claro que os darwinistas modernos nos oferecem 
explicações para a origem da formação de novas espécies, e da própria 
vida; mas estas explicações, quaisquer que sejam os seus méritos, não 
são explicações pela selecção natural. 
 No caso da espécie humana, existe uma dificuldade particular em 
explicar a origem da linguagem pela selecção natural. É fácil com-
preender como a selecção natural pode facilitar um certo comprimento 
das pernas, porque não há dificuldade em descrever um único indiv í-
duo com pernas compridas, e podemos ver como o comprimento das 
pernas pode ser vantajoso para ele. Mas não parece plausível sugerir 
que, paralelamente, o uso da linguagem pode ser favorecido pela selec-
ção natural, porque não é possível descrever um indivíduo que utiliza a 
linguagem antes de existir uma comunidade de utilizadores da lingua-
gem. Porque a linguagem é uma actividade regida por regras, comuni-
tária, totalmente diferente dos sistemas de sinais encontrados nos 
seres não-humanos. Dada a natureza social e convencional da lingua-
gem, há algo de estranho na ideia de que a linguagem pode ter-se 
desenvolvido por causa das vantagens dos utilizadores da linguagem 
relativamente aos não -utilizadores da linguagem. Parece quase tão 
absurda como a sugestão de que os bancos se desenvolveram porque 
os que nasceram com uma capacidade inata para passar cheques 
tinham uma vantagem na luta pela vida sobre os que nasceram sem 
ela. 
 A questão filosófica mais geral levantada pelo darwinismo diz res-
peito à natureza da causalidade. A quarta das quatro causas de Aristó-
teles era o objectivo ou fim de uma estrutura ou actividade. As explic a-
ções que caíam sob esta categoria eram chamadas teleológicas, de 
acordo com a palavra grega para fim, telos. As explicações teleológicas 
da acção, em Aristóteles, têm duas características: em primeiro lugar, 
explicam uma acção em referência não ao seu ponto de partida, mas 
sim ao seu termo. Em segundo lugar, a explicação assenta na ideia de 
que a chegada ao termo é de alguma forma boa para o agente cuja 
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acção deve ser explicada. Assim, Aristóteles explica o movimento de 
queda dos corpos pesados como um movimento em direcção ao seu 
lugar natural, o melhor lugar para eles ocuparem. De forma semelhan-
te, as explicações teleológicas das estruturas de um organismo explic a-
rão o desenvolvimento da estrutura no organismo individual recorren-
do ao seu estado acabado, e exibirão os benefícios conferidos ao orga-
nismo pela estrutura no seu todo: assim, os patos desenvolvem 
membranas natatórias para que possam nadar. 
 Descartes desprezava a teleologia aristotélica; sustentava que a expli-
cação de todo o movimento e de toda a acção física deve ser mecanicista, 
isto é, deve ser dada em termos de condições iniciais descritas sem ava-
liação. Descartes não apresentou um bom argumento a favor da sua 
discordância; mas, na história subsequente da ciência, Newton e Darwin, 
cada um por seu lado, desferiram golpes aos dois elementos da teleologia 
aristotélica. A gravidade de Newton fornece uma explicação pelo recurso 
ao fim, tal como o movimento natural de Aristóteles; a gravidade é uma 
força centrípeta, uma força «pela qual os corpos são atraídos, ou impeli-
dos, ou tendem de qualquer forma para um ponto na qualidade de cen-
tro». A explicação de Newton difere da de Aristóteles pelo facto de não 
envolver qualquer sugestão de que é de alguma forma bom que um corpo 
chegue ao centro para que tende. As explicações darwinistas, como as de 
Aristóteles, exigem que o termo do processo a ser explicado seja vantajo-
so para o organismo relevante; mas, ao invés de Aristóteles, Darwin 
explica o processo não pela atracção do estado final, mas sim pelas con-
dições iniciais que deram início ao processo. Os dentes e as garras ver-
melhos que faziam parte da luta pela existência tinham, evidentemente, 
um fim bom, nomeadamente a sobrevivência do organismo individual a 
que pertenciam; mas não se destinavam ao bem que emergia no final do 
processo, nomeadamente a sobrevivência da espécie melhor adaptada. 
 Isto não significa que a descoberta de Darwin tenha posto um fim à 
procura de causas finais. Longe disso: os biólogos contemporâneos são 
muito mais subtis a descobrir as funções de estruturas e comporta-
mentos do que os seus predecessores do período entre Descartes e 
Darwin. O que se passou foi que Darwin tornou respeitável a explic a-
ção teleológica ao fornecer um esquema geral para a sua transposição 
em explicação mecânica. Assim, os seus sucessores obtiveram a liber-
dade de utilizar esse tipo de explicações, quer tenham ou não uma 
ideia sobre a forma de aplicar o esquema num caso particular. 
 A questão filosófica principal que subsiste é a seguinte: a explicação 
mais fundamental para o universo é a teleológica ou a mecanicista? Se 
Deus criou o mundo, então a explicação mecanicista é apoiada pela 
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explicação teleológica; a explicação fundamental para a existência de 
qualquer coisa é o objectivo do criador. Se Deus não existe e o universo 
se deve à acção de leis necessárias num acaso cego, então o nível de 
explicação mecanicista é o mais fundamental. Mas mesmo neste caso 
subsiste a questão de saber se tudo no universo deve ter uma explic a-
ção mecanicista ou se existem casos de causalidade teleológica irredu-
tível ao mecanicismo. Se o determinismo for verdadeiro, a resposta é 
negativa; o mecanicismo regula tudo. Não há dúvida de que possuímos 
livre-arbítrio: mas a discussão sobre se o livre-arbítrio é ou não com-
patível com o determinismo está em aberto. Se o arbítrio humano é 
livre de uma forma que escapa ao determinismo, então, mesmo num 
universo que seja mecânico a um nível fundamental, há uma forma de 
causalidade irredutivelmente teleológica. Tanto quanto sei, ninguém, 
filósofo ou cientista, produziu uma resposta definitiva para este con-
junto de questões.  

JOHN HENRY NEWMAN 

 Se o século XIX  preparou o palco para a mais feroz batalha entre 
ciência e religião, foi também abarcado pela vida de um pensador que 
fez um esforço maior que qualquer outro para mostrar que a crença em 
Deus e a aceitação de uma fé religiosa eram actividades completamen-
te racionais: John Henry Newman. 
 Newman  nasceu em Londres em 1801 e formou-se em Oxford, 
onde se tornou Membro de Oriel em 1822, e Vigário de St Mary em 
1828. Depois de uma formação evangélica, ficou convencido da verda-
de da interpretação católica do cristianismo, e na qualidade de funda-
dor do movimento de Oxford procurou conferir-lhe uma posição de 
autoridade na Igreja de Inglaterra. Em 1845 converteu-se à Igreja 
Católica Romana, e trabalhou como padre muitos anos em Birmin-
gham. Não partilhou o entusiasmo do cardeal Manning, líder da Igreja 
Católica em Inglaterra, pela exaltação da autoridade papal, que levou à 
definição da infalibilidade do Papa em 1870; mas, em 1879, foi orde-
nado cardeal pelo Papa Leão XIII. A maior parte dos seus escritos são 
históricos, teológicos e devotos; mas foi autor de uma obra filosófica 
clássica, A Gramática do Assentimento, e, de todos os filósofos que 
escreveram em inglês, o seu estilo é o mais fascinante. 
 A principal preocupação filosófica de Newman era a questão de 
saber como pode a crença religiosa ser uma crença justificada, dado 
que os dados favoráveis às suas conclusões parecem tão inadequados. 
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Ao contrário de Kierkegaard, não pedia a adopção da fé na ausência de 
razões, um salto cego no precipício. Procura mostrar que o compro-
misso da fé é em si razoável, mesmo que não se possam apresentar 
provas em matéria de fé. No decurso do tratamento desta questão na 
Gramática do Assentimento , Newman tem muito a dizer com interes-
se filosófico geral sobre a natureza da crença, tanto em contextos secu-
lares como religiosos. 
 Newman filosofou na tradição empirista, e não gostava da metafí-
sica alemã. Só os sentidos nos dão um contacto imediato com as coi-
sas exteriores a nós: e fazem-nos sair só um pouco de nós mesmos. A 
razão é a faculdade pela qual se atinge o conhecimento das coisas 
exteriores a nós — seres, factos, e acontecimentos — que ultrapassam 
o domínio dos sentidos. Ao invés de Kant, Newman pensava que a 
razão tinha um domínio ilimitado. «Alcança os fins do universo e o 
trono de Deus além deles.» A razão é a faculdade de obter conheci-
mento a partir de bases dadas; e o seu exercício assenta na afirmação 
de uma coisa em consequência de outra coisa. 
 Assim, as duas grandes operações do intelecto são a inferência e o 
assentimento, que devem ser sempre distintas. Assentimos muitas vezes 
quando já esquecemos as razões para o nosso assentimento. Os argu-
mentos podem ser melhores ou piores, mas o assentimento ou existe, ou 
não. Alguns argumentos podem de facto forçar o nosso assentimento, 
mas, mesmo no caso das demonstrações matemáticas, há uma diferença 
entre inferência e assentimento. Um matemático não concordaria com a 
conclusão de uma complexa demonstração que ele mesmo tivesse feito se 
não revisse o seu trabalho e procurasse a corroboraç ão alheia. Às vezes o 
assentimento é dado sem argumentos, ou com base em maus argumen-
tos; e isto leva no rmalmente ao erro. 
 Será, então, sempre errado dar o assentimento sem dados nem 
argumentos adequados? Locke pensava que sim: como sinal do amor 
pela verdade, apontava a atitude de não sustentar proposição alguma 
com maior segurança do que a garantida pelas provas em que assenta-
va. «É claro que o que quer que vá além desta medida de assentimento 
não recebe a verdade por amor a ela, não ama a verdade pela verdade, 
mas sim por algum outro fim paralelo.» 
 Newman observa que se Locke tivesse razão, nenhum amigo da 
verdade poderia aceitar a crença religiosa; e Hume e Bentham teriam 
razão em acusar os crentes de credulidade. Pois, como Newman admi-
te, as bases da fé são conjecturais; no entanto, dão origem à aceitação 
absoluta de uma certa mensagem ou doutrina como divina. A fé come-
ça na probabilidade e termina em asserções peremptórias. 
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 Newman não está a pensar simplesmente em qualquer forma de 
crença no sobrenatural, mas sim na fé estritamente considerada, em 
contraste, por um lado, com a razão, e, por outro, com o amor. «Fé», 
na tradição em que Newman escreve, é uma palavra usada num senti-
do mais estrito do que «crença». Aristóteles acreditava na existência 
de um motor imóvel primordial; mas a sua crença não era uma fé em 
Deus. Por outro lado, o Fausto de Marlowe, à beira da condenação, fala 
do sangue de Cristo derramando-se no firmamento; perdeu a esperan-
ça e a caridade e, no entanto, conserva a fé. Portanto, a fé contrasta 
quer com a razão, quer com o amor. A fé é a crença em algo revelado 
por Deus; definida desta forma, é um correlato da revelação . Se temos 
de acreditar em certa medida na palavra de Deus, deve ser possível 
identificar, em certa medida, a palavra de Deus. 
 Uma fé deste tipo seria criticada pelo critério de Locke, pois as 
razões para tomar qualquer acontecimento ou texto concreto na quali-
dade de revelação divina não alcançam a certeza. Mas Newman argu-
menta que a fé não é o único exercício da razão que, quando critic a-
mente examinado, seria considerado irracional sem o ser. A escolha 
em questões políticas, as decisões a favor ou contra políticas económi-
cas, os gostos em literatura — em todos os casos deste tipo, se avaliar-
mos os fundamentos das pessoas simplesmente pelas razões que apre-
sentam, não teremos dificuldade em mostrar que são ridículos, ou até 
censuráveis. 
 Muitas das nossas mais sólidas crenças vão muito além dos frágeis 
dados que qualquer de nós poderia apresentar a seu favor. Todos 
acreditamos que a Grã-Bretanha é uma ilha; mas quantos de nós já a 
circum-navegaram ou encontraram pessoas que o tenham feito? Acre-
ditamos que a Terra é um globo, coberta por vastas extensões de terra 
e água, cujas regiões vêem periodicamente o sol. Acredito, com a 
maior das certezas, que hei-de morrer: mas quais são os dados claros 
em que se apoia a minha crença? Encontramos um apoio imediato e 
firme em todas estas verdades, mas não sentimos que faltamos ao 
amor da verdade pela verdade só porque não podemos alcançá-las 
pelos passos de uma demonstração. 
 Se nos recusássemos a dar o assentimento além da força dos dados, 
o mundo não poderia continuar, e a própria ciência nunca poderia 
progredir. A probabilidade é o guia da vida. Se insistirmos em estar tão 
seguros quanto for concebível, em todos os pontos do nosso percurso, 
devemos contentar-nos em rastejar ao longo do terreno, e nunca 
podemos elevar-nos. «Se ambicionarmos grandes fins, seremos cha-
mados a grandes perigos; e, apesar de não termos a certeza absoluta de 
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coisa alguma, devemos em todas as coisas escolher entre a dúvida e a 
inactividade.» 
 Pode objectar-se que existe uma diferença entre a fé religiosa e as cren-
ças razoáveis, mas insuficientemente fundamentadas, que Newman refere. 
Nos casos vulgares, estamos sempre prontos a considerar os dados contrá-
rios à nossa crença; mas o crente religioso adopta uma certeza que recusa 
admitir quaisquer dúvidas sobre matérias de fé. Mas Newman nega que 
seja errado, mesmo em matérias seculares, sustentar uma crença com uma 
intolerância magistral às sugestões contrárias. Se temos a certeza, rejeita-
mos espontaneamente as objecções como fantasias ociosas, por muito que 
um opositor pertinaz insista nelas, ou por mais que se apresentem em 
função de uma imaginação obsessiva. 
 

Seria com certeza muito intolerante para com a noção de que serei um 
dia imperador de França; pensaria que era demasiado absurda para ser 
sequer r idícula, e que deveria estar louco para admitir uma coisa des-
sas. E se alguém me tentasse persuadir que a deslealdade, a crueldade 
ou a ingratidão são tão louváveis como a honestidade e a temperança, e 
que um homem que viveu a vida de um patife e morreu a morte de um 
bruto não tinha de temer um castigo futuro, pensaria que não tinha 
nada que ouvir tais argumentos, excepto com a esperança de o conver-
ter, ainda que ele me chamasse beato e cobarde por me recusar a entrar 
nas suas especulações. 

 
 Sem dúvida que podemos, por vezes, estar seguros de uma coisa e, 
mais tarde, descobrir que estávamos errados. Isto não significa que 
devemos abandonar toda a certeza, tal como o facto de por vezes nos 
ser indicada a hora errada não significa que tenhamos de prescindir 
dos relógios.  
 Como aplica Newman tudo isto aos dados da religião? Newman 
pensa que os dados mais fortes a favor da verdade da religião cristã 
devem encontrar-se na história do Judaísmo e do Cristianismo; mas 
estes dados só têm peso para aqueles que já estão preparados para os 
receber. Para estarmos preparados para os aceitar, devemos já acredi-
tar na existência de Deus, na possibilidade da revelação e na certeza de 
um julgamento futuro. Segundo Newman, a capacidade de persuasão 
de qualquer prova depende do que a pessoa a quem ela é apresentada 
encara como previamente provável. 
 Podem apresentar-se duas objecções a isto. A primeira é que as 
probabilidades prévias tanto podem estar igualmente disponíveis para 
o que é verdade como para o que simplesmente finge ser verdade; 
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tanto podem estar disponíveis para uma falsa revelação como para 
uma revelação genuína. As probabilidades não fornecem regras inteli-
gíveis para determinar aquilo em que se deve e não se deve acreditar. 
 

 Se se deve ter em conta uma pretensão de que ocorreram milagres 
só porque essa pretensão foi formulada, por que motivo não ter em 
conta tanto os da Índia como os da Palestina? Se a possibilidade abs-
tracta da Revelação é a medida de genuinidade num dado caso, por que 
motivo não o é tanto no caso de Maomé como no dos apóstolos? 

 
 Newman, que nunca é tão eloquente como quando desenvolve 
críticas à sua própria posição, nunca consegue dar uma resposta satis-
fatória à sua própria objecção. 
 Em segundo lugar, podemos perguntar por que razão deveríamos 
ter antes de mais as crenças que Newman vê como necessárias para a 
aceitação da revelação cristã. Quais são as razões para acreditar de 
todo em todo num Deus e num julgamento futuro? Há argumentos 
tradicionais que se oferecem para demonstrar a existência de Deus a 
partir da natureza do mundo físico; mas o próprio Newman não tem 
grande confiança neles. 
 

É na verdade uma grande questão saber se o Ateísmo é filosoficamente 
tão consistente com os fenómenos do mundo físico, tomados em si 
mesmos, como a doutrina de um Poder criador que tudo rege. Mas, 
como quer que seja, a protecção prática contra o Ateísmo no caso dos 
investigadores científicos é a necessidade e desejo interior, a experiên-
cia interior desse Poder, existente na mente prévia e independentemen-
te das investigações do Seu mundo material. 

 
 A experiência interior do poder divino, a que Newman aqui apela, 
encontra-se na voz da consciência. Tal como concluímos da existência 
de um mundo material a partir da multiplicidade das nossas percep-
ções instintivas, diz ele, assim também, a partir das indicações da 
consciência, que surgem como eco de uma admonição externa, for-
mamos a noção de um Juiz Supremo. A consciência, tomada como 
sentido moral, envolve juízo intelectual; mas a consciência é sempre 
emocional; logo, envolve reconhecimento de um objecto vivo. As nos-
sas afecções não podem ser desencadeadas por coisas inanimadas; são 
correlativas às pessoas. 
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Se, ao agirmos erradamente, sentimos a mesma mágoa dilacerante e 
chorosa que nos oprime quando magoamos a nossa mãe; se, ao agirmos 
correctamente, gozamos a mesma serenidade luminosa de espírito, a 
mesma sensação de um satisfatório e reconfortante deleite que se segue 
ao recebermos o louvor de um pai, certamente temos dentro de nós a 
imagem de uma pessoa para quem o nosso amor e veneração se viram, 
em cujo sorriso encontramos a nossa felicidade, por quem anelamos, a 
quem dirigimos as nossas súplicas, cuja ira nos deixa perturbados e 
consumidos. Estes sentimentos exigem um ser inteligente como causa 
estimulante.  

 
 Não é a simples existência da consciência moral que Newman enc a-
ra como se estabelecesse a existência de Deus: os juízos intelectuais do 
bem e do mal podem ser explicados — como de facto são, quer pelos 
filósofos cristãos quer pelos utilitaristas — como conclusões a que se 
chega por via da razão. O que estabelece a existência de Deus é a colo-
ração emocional da consciência, que Newman, pouco plausivelmente, 
compara à nossa experiência sensível do mundo externo. Os sentimen-
tos que ele tão sedutoramente descreve só podem de facto ser adequa-
dos se existir um Pai no céu; mas não podem garantir a sua própria 
adequação. Se a existência de Deus é simplesmente tomada como uma 
hipótese para explicar a natureza de tais sentimentos, então outras 
hipóteses devem igualmente ser tidas em conta. Uma delas é a de 
Sigmund Freud, para cuja filosofia nos viramos em seguida. 

SIGMUND FREUD 

 Freud nasceu numa família judaica austríaca em 1856 e passou 
quase toda a sua vida em Viena. Obteve formação médica e começou a 
exercer em 1886. Em 1895 publicou um trabalho sobre a histeria que 
apresentou uma nova análise da patologia mental. Pouco depois desis-
tiu da medicina normal e começou a praticar uma nova forma de tera-
pia a que chamou «psicanálise», e que, como ele dizia, não era mais do 
que uma troca de palavras entre o paciente e o médico. Continuou a 
exercer em Viena até à década de 30 e publicou uma série de obras de 
leitura bastante agradável, modificando e refinando constantemente as 
suas teorias psicanalíticas. Temendo a perseguição nazi, foi forçado a 
emigrar para Inglaterra em 1938, e aí morreu no início da II Guerra 
Mundial. 
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 Nas suas Lições Introdutórias de Psicanálise, Freud resume a 
teoria psicanalítica em duas premissas fundamentais: a primeira diz 
que a maior parte da nossa vida mental, sejam sentimentos, pensa-
mentos ou volição, é inconsciente; a segunda diz que os impulsos 
sexuais, definidos em termos latos, são supremamente importantes 
não apenas como causas potenciais de doença mental, mas como 
motor de criação cultural e artística. Se o elemento sexual no trabalho 
artístico e cultural é ainda largamente inconsciente, isso deve-se a que 
a socialização exige o sacrifício dos instintos básicos, que ficam subli-
mados, isto é, desviados dos seus objectivos originais e canalizados 
para actividades socialmente desejáveis. Mas a sublimação é um esta-
do instável, e os instintos indomados e insatisfeitos podem retaliar 
com a doença e a perturbação mental. 
 Freud pensa que a existência do inconsciente se revela de três for-
mas: por meio de erros triviais do quotidiano, por meio dos relatos de 
sonhos e por meio dos sintomas da neurose. 
 Aquilo a que Freud chama «parapraxes», mas que hoje em dia são 
conhecidos como «lapsos freudiano s», são episódios comuns tais 
como a incapacidade de recordar nomes, deslizes do discurso e des-
caminho de objectos. Freud dá muitos exemplos. Um professor em 
Viena, na sua conferência inaugural, em vez de dizer, conforme o 
discurso escrito, «Não tenho a intenção de subestimar as realizações 
do meu ilustre predecessor» disse «Tenho a intenção de subestimar 
as realizações do meu ilustre predecessor». Alguns anos depois do 
afundamento do transatlântico Lusitania, um marido, pedindo à 
mulher para se juntar a ele atravessando o Atlântico, escreveu «Vem 
no Lusitania», quando queria dizer «Vem no Mauretania». Em cada 
um dos casos, Freud considera que o deslize é um guia melhor para o 
estado de espírito do homem do que as palavras conscientemente 
escolhidas. 
 As explicações de Freud para as parapraxes são mais convincentes 
quando, como nos casos acima, revelam um estado de espírito de que a 
pessoa tinha conhecimento, mas que simplesmente não desejava 
exprimir. Isto não revela um nível muito profundo de intenção incons-
ciente. O mesmo não se passa quando passamos ao segundo método de 
penetrar no inconsciente: a análise dos relatos de sonhos. «A interpre-
tação dos sonhos», diz Freud, «é a estrada real para um conhecimento 
das actividades inconscientes da mente». Defendia que os sonhos 
eram quase sempre a realização, pela fantasia, de um desejo reprimi-
do. Admitia que relativamente poucos sonhos são representações 
óbvias da satisfação de um desejo, e que muitos sonhos, tais como os 
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pesadelos ou os sonhos que provocam ansiedade, parecem exactamen-
te o oposto. Freud lidou com esse facto insistindo em que os sonhos 
têm uma natureza simbólica, codificada pelo sonhador no sentido de 
os fazer parecer inócuos. Distinguiu entre o conteúdo manifesto do 
sonho, que é o que o sonhador relata, e o conteúdo latente do sonho, 
que era o verdadeiro significado após os símbolos terem sido descodi-
ficados. 
 Como se faz a descodificação? Não é difícil atribuir a qualquer 
sonho um significado sexual, caso se considere que todos os objectos 
pontiagudos, como os guarda-chuvas, representam um pénis, e que 
todos os recipientes, como os sacos de mão, representam os órgãos 
genitais femininos. Mas Freud não achava possível estabelecer um 
dicionário que relacionasse todos os símbolo s com o que simboliza-
vam. Era necessário descobrir o significado, para o sonhador indiv i-
dual, de um elemento simbólico de um sonho, e isso só podia ser feito 
explorando as associações que ele ligava ao elemento na sua própria 
mente. Só quando isso tivesse sido feito se podia interpretar o sonho 
de uma forma capaz de revelar a natureza do desejo inconsciente cuja 
realização o sonho fantasiava. 
 O terceiro (cronologicamente, o primeiro) método pelo qual Freud 
se propunha explorar o inconsciente consistia no exame dos sintomas 
dos pacientes neuróticos. Um paciente austríaco, estudante universitá-
rio, ficou obcecado com o pensamento (errado) de que era demasiado 
gordo (ich bin zu dick). Tornou-se anoréctico e consumiu-se em pas-
seios na montanha. A explicação para o comportamento obsessivo só 
se tornou clara quando o paciente mencionou que nessa altura a aten-
ção da sua noiva se tinha afastado da sua pessoa por causa do convívio 
que ela tinha com o seu primo inglês, Dick. O objectivo inconsciente 
do emagrecimento, decidiu Freud, tinha sido ver-se livre desse Dick. 
 As motivações inconscientes que emergem na psicopatologia do 
quotidiano são habitualmente fáceis de detectar e reconhecidas pela 
pessoa em questão. O mesmo não se passa com o significado dos 
sonhos e do comportamento obsessivo. Freud pensava que tal coisa só 
podia ser detectada por meio de longas sessões em que o analista 
convidava o paciente a associar livremente ideias com o elemento 
simbólico ou a com a actividade em questão. A descodificação do sim-
bolismo feita pelo analista é com frequência rejeitada inicialmente 
pelo paciente. Para que uma cura seja efectiva, o paciente tem de reco-
nhecer o desejo que, de acordo com o analista, é revelado pelo símbolo 
descodificado. 
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 Há uma certa circularidade no modo de proceder de Freud para 
descobrir o inconsciente. Defende que a existência do inconsciente se 
prova pelos indícios dos sonhos e dos sintomas neuróticos. Mas os 
sonhos e os sintomas neuróticos não revelam, nem imediatamente 
nem quando interpretados pelo paciente sem auxílio, as crenças, dese-
jos e sentimentos que, supostamente, formam o inconsciente. O crité-
rio de sucesso da descodificação é que a mensagem descodificada deve 
estar de acordo com a noção que o analista tem da natureza do incons-
ciente. Mas essa noção devia derivar da exploração de sonhos e sinto-
mas, em vez de a preceder.  
 O padrão a que o inconsciente se deve conformar foi estabelecido 
por Freud na sua teoria do desenvolvimento sexual. A sexualidade 
infantil começa num estado oral, em que o prazer físico tem o seu foco 
na boca. Segue-se o estado anal, entre um e três anos de idade, e um 
estado «fálico», em que a criança se concentra no seu pénis ou clítoris. 
É só na puberdade que a sexualidade do indivíduo se concentra per-
manentemente noutras pessoas. Desde o princípio da sua carreira, 
Freud encarava os sintomas neuróticos como o resultado da repressão 
dos impulsos sexuais na infância e considerava que os traços neuróti-
cos se fixavam num estado precoce do seu desenvolv imento. 
 Freud atribuía grande importância ao começo do estado fálico. 
Pensava que nessa altura um rapaz tem atracção sexual pela mãe e que 
a sua posse por parte do pai o deixa ressentido. Mas a hostilidade para 
com o pai leva-o a ter medo que este retalie, castrando-o. Então, o 
rapaz abandona os seus objectivos sexuais relativamente à mãe e iden-
tifica-se gradualmente com o pai. Era nisto que consistia o complexo 
de Édipo, um estádio central no desenvolvimento emocional de todos 
os rapazes e também, numa versão modificada e nunca inteiramente 
elaborada, de todas as raparigas. A recuperação dos desejos edipianos 
e a história da sua repressão tornou-se uma parte importante de toda a 
análise. 
 Para o fim da vida, Freud substituiu a dicotomia inicial entre cons-
ciente e inconsciente por um esquema tripartido da mente. «O apare-
lho mental», escreveu, «é composto por um id, que é o repositório dos 
impulsos instintivos, por um ego , que é a porção mais superficial do id 
e que foi modificada pela influência do mundo externo, e por um supe-
rego, que se desenvolve a partir do id, domina o ego, e representa as 
inibições do instinto que são características do homem.» 
 Freud asseverava que a modificação desta teoria primordial lhe 
tinha sido imposta pela observação dos seus pacientes no divã. Mas a 
mente, na sua teoria mais tardia, assemelha-se de perto à alma tripar-
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tida da República de Platão. O id corresponde ao apetitivo, a fonte dos 
desejos de alimento e sexo. O id de Freud é regulado pelo princípio do 
prazer e é alheio a códigos morais; de forma semelhante, Platão diz 
que se o  apetitivo dominar, o prazer e a dor reinam na nossa alma em 
vez da lei. Tanto o id como o apetitivo contêm impulsos contrários, 
perpetuamente em guerra. Alguns dos desejos do apetitivo, e todos os 
desejos do id, são inconscientes e apenas vêm à superfície  nos sonhos. 
Platão chega ao ponto de dizer que alguns dos sonhos do apetitivo são 
edipianos: «Ele não retrocederá perante relações sexuais com a mãe 
ou qualquer outra pessoa, homem, deus ou animal, ou perante comida 
proibida ou qualquer crime de sangue.» 
 O ego de Freud tem muito em comum com o poder racional de 
Platão. A razão  é a parte da alma mais em contacto com a realidade, tal 
como o ego está consagrado ao princípio da realidade. Tal como a 
razão, o ego tem a incumbência de controlar os desejos instintivos, 
garantindo a sua libertação inofensiva. Utilizando uma das metáforas 
de Platão, Freud compara o ego a um cavaleiro e o id a um cavalo. «O 
cavalo fornece a energia motora, ao passo que o cavaleiro tem o priv i-
légio de decidir qual o objectivo e de conduzir o poderoso movimento 
do animal». Quer Platão quer Freud usam metáforas hidráulicas para 
descrever o mecanismo de controle, vendo o id e o apetitivo como um 
fluxo de energia que pode obter uma descarga normal ou ser canaliza-
do para saídas alternativas. Mas Freud afasta-se de Platão ao conside-
rar a contenção dessa energia como algo que tem tendência para pro-
vocar resultados desastrosos.  
 Restam o superego de Freud e a parte da alma platónica chamada 
«irascibilidade». Um e outro são parecidos por serem forças não 
racionais, punitivas, ao serviço da moralidade, fonte de vergonha e de 
raiva dirigida contra si mesmo. Para Freud, o superego é uma função 
que observa, julga e pune o comportamento do ego, em parte idêntico 
à consciência, e preocupado com a manutenção dos ideais. Reprova e 
maltrata o ego, tal como a irascibilidade de Platão. O superego e a 
irascibilidade são igualmente a fonte da ambição. Contudo, a agressão 
do superego dirige-se exclusivamente ao ego, ao passo que a irascibili-
dade de uma alma platónica se dirige tanto aos outros como ao próprio 
indivíduo. 
 Tanto Freud como Platão  vêem a saúde mental como uma harmo-
nia entre as partes da alma, e a doença mental como um conflito não 
resolvido entre elas. Mas só Freud tem uma teoria elaborada sobre a 
relação entre o conflito psíquico e a perturbação mental. Segundo 
Freud, todas as diligências do ego consistem numa «reconciliação 
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entre as suas diversas relações dependentes». Na ausência dessa 
reconciliação, desenvolvem-se desordens particulares: as psicoses são 
o resultado de conflitos entre o ego e o mundo, as neuroses depressi-
vas são o resultado de conflitos entre o id e o superego, e outras neuro-
ses são o resultado de conflitos entre o ego e o id. 
 Se a anatomia tripartida da alma concebida por Freud se assemelha 
de perto à de Platão , o seu tratamento particular do superego  lembra 
sobretudo ao historiador a descrição da consciência feita por Newman. 
Freud pensava que o superego tinha a sua origem nas injunções e 
proibições dos pais da criança, das quais era um resíduo interior izado. 
 

O longo período da infância, no qual o ser humano em crescimento vive 
na dependência dos pais, deixa atrás de si, como um sedimento, a for-
mação no seu ego de uma função especial na qual a influência parental 
se prolonga. Recebeu o nome de superego. 

 
 O retrato que Newman faz da consciência, que repete as reprimen-
das de uma mãe e a aprovação de um pai, parece-se mais com a descri-
ção da formação do superego que com uma demonstração da existên-
cia de um juiz sobrenatural. 
 Freud ficaria indignado por figurar numa história da filosofia, uma 
vez que se considerava acima de tudo um cientista, dedicado à descober-
ta de determinismos rígidos subjacentes às ilusões humanas de liberda-
de. Na realidade, quando muitas das suas minuciosas teorias se torna-
ram suficientemente precisas para admitir testes experimentais, mostra-
ram não ter qualquer fundamento. Entre os profissionais de medicina, as 
opiniões divergem quanto a saber se as técnicas que emergiram da sua 
prática da psicanálise são, estritamente falando, formas efectivas de 
terapia. Quando obtêm sucesso, não é por terem posto a descoberto 
mecanismos deterministas inalteráveis, mas pela expansão da liberdade 
de escolha do indivíduo. Apesar da natureza não -científica do seu traba-
lho, a influência de Freud na sociedade moderna foi penetrante: relati-
vamente aos costumes sexuais, à doença mental, à arte e à literatura, e a 
vários tipos de relações interpessoais. 
 A atitude permissiva relativamente ao sexo de muitas sociedades 
nos fins do século XX  deve-se, indiscutivelmente, não apenas à cres-
cente disponibilidade da contracepção eficiente, mas também às ideias 
de Freud. Não foi ele o primeiro pensador a atribuir ao impulso sexual 
um lugar de importância fundamental na psique humana: o mesmo 
fizeram todos os teólogos que atribuíram ao pecado de Adão, formador 
da nossa condição humana ac tual, uma origem, uma transmissão e um 
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efeito sexuais. Se, como algumas pessoas acreditam, a afectação do 
século XIX  conseguiu esconder a importância do sexo, o véu da oculta-
ção foi, mesmo nessa época, facilmente rasgado. Como Schopenhauer 
escreveu, numa passagem que Freud gostava de citar, é uma ironia da 
vida que o sexo, primeira preocupação do homem, se deva procurar 
em segredo. «De facto», afirmou Schopenhauer, «vemo-lo sentar-se a 
toda a hora no trono ancestral, emergindo em toda a sua força, como 
verdadeiro senhor hereditário do mundo, e daí olhar para baixo com 
desdém, rindo dos preparativos feitos para o amarrar.» 
 A ênfase posta por Freud na sexualidade infantil era um dos ele-
mentos do seu ensino que os seus contemporâneos achav am mais 
chocante. Mas a atitude sentimental para com a primeira infância, que 
ele atacou, tinha uma origem relativamente recente. Não era partilha-
da, por exemplo, por Agostinho, que escreveu nas Confissões: 
 

O que é inocente não é a mente da criança, mas a fraqueza dos seus 
membros. Eu próprio observei e estudei um bebé ciumento. Ainda não 
podia falar e, pálido de ciúme e amargura, olhava intensamente o irmão 
a partilhar o leite da mãe. Quem não conhece este facto da experiência? 

 
 O que liga o trabalho de Freud à permissividade sexual moderna 
não é a investigação médica, mas o carácter penetrante do seu estilo 
literário. Freud não apresentou uma demonstração estatística de uma 
conexão entre a abstinência sexual e a doença mental; nem recomen-
dou um comportamento sexual licencioso nos seus escritos. Limitou-se 
a divulgar as metáforas que partilhava com Platão : a visão do desejo 
sexual como um fluido psíquico que procura uma saída através de um 
ou outro canal. Vista à luz dessa metáfora, a abstinência sexual surge 
como um perigoso acumulador de forças que acabarão por romper as 
barreiras com um efeito devastador na saúde mental. 
 O próprio conceito de saúde mental, na sua forma moderna, data 
do tempo em que Freud e os seus colegas começaram a tratar os 
pacientes histéricos como inválidos genuínos em vez de impostores 
procurando escapar aos seus deveres. Isto, como muitas vezes se disse, 
era tanto uma decisão moral como uma descoberta médica. Mas era 
com certeza a decisão moral certa; e a histeria estava suficientemente 
próxima do paradigma da doença física para que o conceito de doença 
mental tivesse um sentido claro quando aplicado a ela. Nas doenças 
vulgares, as causas, sintomas e remédios são todos físicos. Na doença 
mental, quer tenham ou não sido identificadas causas e remédios 
físicos, os sintomas dizem respeito à vida cognitiva e afectiva do 
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paciente: desordens da percepção, da crença e da emoção. No diagnós-
tico sobre se a percepção é normal, ou se a crença é racional, ou se a 
emoção é desproporcionada, existe um declive subtil que leva da des-
crição clínica à avaliação moral. Isto pode ver-se com clareza no caso 
da atracção homossexual, que foi por muito tempo vista como uma 
desordem psicopática mas que acabou por ser encarada por muita 
gente como uma base para a escolha racional de um estilo de vida 
alternativo. Formas de comportamento que antes de Freud teriam sido 
olhadas como transgressões dignas de castigo são hoje frequentemente 
julgadas, tanto no consultório como no tribunal, como sintomas de 
doenças susceptíveis de serem tratadas. Diz-se muitas vezes que Freud 
não era tanto um médico mas um moralista; isso é verdade, mas é 
ainda mais verdade dizer que traçou novas fronteiras entre a moral e a 
medicina. 
 Talvez a maior influência de Freud tenha sido na arte e na literatu-
ra. Há uma certa ironia nisto, atendendo à sua visão pouco lisonjeira 
da criação artística como algo muito semelhante à neurose: uma 
sublimação da libido insatisfeita, traduzindo numa forma fantasiosa os 
conflitos não resolvidos da sexualidade infantil. Desde que as teorias 
de Freud se tornaram bem conhecidas, os críticos deliciaram-se a 
interpretar as obras de arte em termos edipianos, e os historiadores 
voltaram com gosto à redacção de psic obiografias, analisando as 
acções de figuras públicas na sua maturidade com base em traços reais 
ou imaginados da sua infância. Os romancistas fizeram uso de técnicas 
associativas parecidas com as do divã do analista, e os pintores e escul-
tores arrancaram os símbolos freudianos ao mundo dos sonhos e 
deram-lhes uma forma concreta. Todos nós, directa ou indirectamen-
te, absorvemos tanto da filosofia da mente de Freud que, na discussão 
das nossas relações com a nossa família e amigos, fazemos um uso não 
consciente dos conceitos freudianos. Desde Aristóteles, nenhum filóso-
fo deu uma tal contribuição ao vocabulário moral quotidiano. 





 

21 
A Lógica e os fundamentos 

da Matemática 

A LÓGICA DE FREGE 

 O acontecimento mais importante na história da filosofia do século 
XIX  foi a invenção da lógica matemática. Não se tratou apenas de fun-
dar de novo a própria ciência da lógica; foi algo que teve igualmente 
consequências importantes para a filosofia da matemática, para a 
filosofia da linguagem e, em última análise, para a compreensão que o 
filósofos têm sobre a natureza da própria filosofia. 
 O principal fundador da lógica matemática foi Gottlob Frege. 
Nascido na costa báltica alemã em 1848, Frege (1848-1925) doutorou-
se em Filosofia em Göttingen e ensinou na Universidade de Jena de 
1874 até se reformar, em 1918. Excepto no que respeita à actividade 
intelectual, a vida de Frege foi rotineira e isolada; o seu trabalho foi 
pouco lido enquanto viveu, e mesmo depois da sua morte só exerceu 
influência por intermédio dos escritos de outros filósofos. Mas gra-
dualmente foi-se reconhecendo que Frege foi o maior de todos os 
filósofos da matemática e que, como filósofo da lógica, foi comparável 
a Aristóteles. A sua invenção da lógica matemática foi uma das maio-
res contribuições para os desenvolvimentos, em diversas disciplinas, 
que estiveram na origem da invenção dos computadores. Dessa forma, 
Frege afectou as vidas de todos nós. 
 A produtiva carreira de Frege começou em 1879 com a publicação 
de um opúsculo intitulado Begriffschrift , ou Escrita Conceptual. A 
escrita conceptual que deu o título ao livro consistia num novo simbo-
lismo concebido com o fim de exibir claramente as relações lógicas 
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escondidas na linguagem comum. A notação de Frege, logicamente 
elegante mas tipograficamente incómoda, já não é usada em lógica 
simbólica; mas o cálculo por ele formulado constitui desde então a 
base da lógica moderna. 
 Em vez de fazer da silogística aristotélica a primeira parte da lógica, 
Frege atribuiu esse lugar a um cálculo inicialmente explorado pelos 
estóicos: o cálculo proposicional, ou seja, o ramo da lógica que trata 
das inferências que assentam na negação, conjunção , disjunção, etc., 
quando aplicadas a frases declarativas no seu todo. O seu princípio 
fundamental — que remonta igualmente aos estóicos — consiste em 
considerar que os valores de verdade (isto é, verdadeiro ou falso) das 
frases declarativas que contêm conectivos como «e», «se», «ou», são 
determinados apenas pelos valores de verdade das frases ligadas pelos 
conectivos — da mesma forma que o valor de verdade da frase «João é 
gordo e Maria é magra» depende apenas dos valores de verdade de 
«João é gordo» e de «Maria é magra». As frases compostas, no sentido 
técnico dos lógicos, são tratadas como funções de verdade das frases 
simples que entram na sua composição. O Begriffschrift  de Frege 
contém a primeira formulação sistemática do cálculo proposicional; 
este é apresentado sob uma forma axiomática, na qual todas as leis da 
lógica são derivadas, por meio de regras de inferência, a partir de um 
certo número de princípios primitivos.  
 A maior contribuição de Frege para a lógica foi a sua invenção da 
teoria da quantificação; isto é: um método para simbolizar e exibir 
rigorosamente as inferências cuja validade depende de expressões 
como «todos» ou «alguns», «qualquer» ou «cada um», «nada» ou 
«nenhum». Este novo método permitiu-lhe, entre outras coisas, 
reformular a silogística tradicional. 
 Existe uma analogia entre a inferência 
 

  Todos os homens são mortais.  
  Sócrates é um homem. 
Logo,  Sócrates é mortal. 

 
e a inferência 
 

  Se Sócrates é um homem, Sócrates é mortal.  
  Sócrates é um homem. 
Logo, Sócrates é mortal.  
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 A segunda é uma inferência válida no cálculo proposicional (se p, 
então q; dado que p, segue-se que q). Mas nem sempre pode ser consi-
derada uma tradução da primeira inferência, uma vez que a sua pri-
meira premissa parece afirmar algo acerca de Sócrates em particular, 
ao passo que se «Todos os homens são mortais» for verdadeira, então  
 

Se x é um homem, x é mortal.  
 
será verdadeira independentemente do nome que substituir a variável 
x. De facto, esta frase continuará a ser verdadeira mesmo que x seja 
substituída por um nome que não designe homem algum, uma vez que 
nesse caso a antecedente é falsa e, de acordo com as regras verofun-
cionais para frases declarativas condicionais, a frase na sua totalidade 
será verdadeira. Assim, podemos exprimir a proposição tradicional 
 

Todos os homens são mortais.  
 
desta forma: 
 

Para todo o x, se x é um homem, x é mortal.  
 
 Esta reformulação constitui a base da teoria da quantificação de 
Frege; para vermos como isso acontece, temos que explicar de que 
forma Frege concebeu cada um dos elementos que contribuem para 
formar uma frase complexa. 
 Frege introduziu a terminologia da álgebra na lógica. Pode dizer-se 
que uma expressão algébrica como x/2 + 1 representa uma função de x; 
o valor do número representado pela expressão na sua globalidade 
dependerá da substituição que se fizer para a variável x, ou, em termi-
nologia técnica, do argumento  que tomarmos para a função. Assim, o 
valor da função é 3 se o argumento for 4, e é 4 se o argumento for 6. 
Frege aplicou esta terminologia (argumento, função, valor) tanto a 
expressões da linguagem comum como a expressões em notação 
matemática. Substituiu as noções gramaticais de sujeito e de predicado 
pelas noções matemáticas de argumento e de função  e, a par dos 
números,  introduziu os valores de verdade como valores possíveis de 
expressões. Assim, «x é um homem» representa uma função que toma 
o valor verdadeiro  para o argumento «Sócrates» e o valor falso  para o 
argumento «Vénus». A expressão «para todo o x», que introduz a frase 
anterior, diz, em termos fregeanos, que o que se lhe segue («se x é um 
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homem, x é mortal») é uma função verdadeira para qualquer argu-
mento. A uma expressão deste tipo chama-se «quantificador». 
 Além de «para todo o x», o quantificador universal, existe tam-
bém o quantificador particular «para algum x», que diz que o que se 
lhe segue é verdadeiro para pelo menos um argumento. Então, 
«alguns cisnes são pretos» pode representar-se num dialecto fre-
geano como «para algum x, x é um cisne e x é preto». Pode conside-
rar-se que esta frase é equivalente a «existem coisas que são cisnes 
pretos»; e, na verdade, Frege usou o quantificador particular para 
representar a existência. Assim, «Deus existe» ou «há um Deus» é 
representada no seu sistema por «para algum x, x  é Deus». 
 O uso da sua nova notação para a quantificação permitiu a Frege 
apresentar um cálculo que formalizou a teoria da inferência de uma 
forma mais rigorosa e mais geral do que a tradicional silogística aris-
totélica, a qual, até à época de Kant, fora considerada o supra-sumo 
da lógica. Depois de Frege, a lógica formal podia, pela primeira vez, 
lidar com argumentos que envolviam frases com quantificação múlti-
pla, frases que eram, por assim dizer, quantificadas em ambos os 
extremos, tais como «ninguém conhece toda a gente» e «qualquer 
criança em idade escolar pode dominar qualquer língua». 

O LOGICISMO DE FREGE 

 No Begriffschrift  e nos escritos que se lhe seguiram, Frege não 
estava interessado na lógica pela lógica. O que o levara à construção da 
nova escrita conceptual fora o uso desta como auxiliar na filosofia da 
matemática. A questão a que, acima de tudo, queria responder, era 
esta: será que as demonstrações da aritmética assentam na lógica 
pura, baseando-se somente em leis gerais vigentes em qualquer esfera 
do conhecimento, ou precisam do suporte de factos empíricos? Frege 
respondeu que era possível mostrar que a própria aritmética era um 
ramo da lógica, no sentido em que podia ser formalizada usando uni-
camente noções ou axiomas lógicos. Foi nos Grundlagen der Arith-
metik que Frege se propôs pela primeira vez estabelecer esta tese, 
conhecida pelo nome de «logicismo».  
 Os Grundlagen começam com um ataque às ideias dos contempo-
râneos e predecessores de Frege (incluindo Kant e Mill) sobre a natu-
reza dos números e da verdade matemática. Kant tinha sustentado que 
as verdades da matemática eram sintéticas a priori e que o nosso 
conhecimento delas dependia da intuição . Mill, por outro lado, via as 
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verdades matemáticas como a posteriori, generalizações empíricas 
largamente aplicáveis e confirmadas. Frege sustentava que as verdades 
da aritmética não eram de todo em todo sintéticas, nem a priori nem a 
posteriori. Ao contrário da geometria — a qual, e nisso concordava 
com Kant, assentava na intuição a priori —, a aritmética era analítica, 
isto é, podia ser definida em termos puramente lógicos e demonstrada 
a partir de princípios puramente lógicos. 
 No sistema de Frege, a noção aritmética de número foi substituída 
pela noção lógica de «classe»: os números cardinais podem ser defini-
dos como classes de classes com o mesmo número de membros; assim, 
o número dois é a classe dos pares, e o número três a classe dos trios. 
Apesar das aparências, esta definição não é circular, porque podemos 
dizer o que significa duas classes terem o mesmo número de membros 
sem recorrer à noção de número; assim, por exemplo, um criado pode 
saber que existem numa mesa tantas facas quantos os pratos sem 
saber o seu número, bastando para tanto observar que há exactamente 
uma faca à direita de cada prato. Duas classes têm o mesmo número 
de membros se for possível estabelecer entre elas uma relação biuní-
voca; tais classes são conhecidas como classes de equiv alência. Um 
número será, então, a classe das classes de equiv alência. 
 Desta forma, podíamos definir o quatro como a classe de todas as 
classes equivalentes à classe dos evangelistas. Mas uma definição deste 
tipo seria inútil para o projecto de reduzir a aritmética à lógica, uma 
vez que o facto de terem existido quatro evangelistas não faz parte da 
lógica. Para que o seu programa tivesse êxito, Frege foi obrigado a 
encontrar, para cada número, uma classe cuja dimensão fosse, além de 
adequada, assegurada pela lógica.  
 Resolveu começar com o zero . O zero é um número que pode ser 
definido em termos puramente lógicos como a classe de todas as clas-
ses equiv alentes à classe de objectos que não são idênticos a si mes-
mos. Uma vez que não existem objectos não idênticos a si mesmos, 
essa classe não tem elementos; e, uma vez que classes com os mesmos 
elementos são a mesma classe, existe só uma classe sem elementos, a 
chamada «classe vazia». O facto de só existir uma classe vazia é usado 
ao passar para a definição do número um, que é definido como a classe 
das classes equivalentes à classe das classes vazias. Dois pode, então, 
ser definido como a classe das classes equivalentes à classe cujos ele-
mentos são zero e um, três como a classe das classes equivalentes à 
classe cujos elementos são zero, um e dois, e assim sucessivamente ad 
infinitum. Assim, a série dos números naturais constrói-se a partir das 
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noções puramente lógicas de identidade, classe, pertença a uma classe 
e equivalência entre classes.  
 Nos Grundlagen, Frege atribui grande importância a duas teses. 
Uma é a de que cada número é um objecto auto-subsistente; a outra é 
a de que o conteúdo das asserções onde se faz a atribuição de números 
são asserções sobre conceitos. À primeira vista pode parecer que estas 
teses estão em conflito, mas se compreendermos o que Frege entendia 
por «conceito» e «objecto», veremos que são complementares. Ao 
dizer que um número é um objecto, Frege não está a sugerir que um 
número seja algo tangível como uma árvore ou uma mesa; está apenas 
a negar que um número seja uma propriedade pertencente a alguma 
coisa, indivíduo ou colecção. Ao dizer que um número é um objecto 
auto-subsistente, Frege está a dizer que não se trata de uma entidade 
subjectiva, de algo mental ou de uma propriedade de algo mental. Para 
Frege os conceitos são platónicos, entidades independentes da mente, 
e dessa forma não existe contradição entre a tese que afirma que os 
números são objectivos e a tese que afirma que as asserções numéricas 
são asserções sobre conceitos. Frege ilustra esta última tese com dois 
exemplos. 
 

Se eu disser «Vénus tem 0 luas», não existe absolutamente lua alguma 
nem aglomeração de luas sobre a qual se possa afirmar coisa alguma; 
mas de facto está a ser atribuída uma propriedade ao conceito  «lua de 
Vénus», nomeadamente a propriedade que nada cai sob esse conceito. 
Se eu disser «a carruagem do rei é puxada por quatro cavalos», estou a 
atribuir o número quatro ao conceito «cavalo que puxa a carruagem do 
rei».  

 
 As asserções de existência, diz Frege, são um caso particular das 
asserções numéricas. «Uma afirmação de existência», afirma, «não é 
de facto mais do que a negação do número zero». O que Frege quer 
dizer é que uma frase como «os anjos existem» é uma asserção de que 
o conceito anjo  é atribuível a alguma coisa. E dizer que um conceito é 
atribuível a alguma coisa é dizer que o número que pertence a esse 
conceito é diferente de zero. 
 Segundo Frege, o argumento ontológico sobre a existência de Deus 
soçobra precisamente porque a existência é uma propriedade de con-
ceitos. A propriedade de existir um Deus não pode ser uma proprieda-
de de Deus; se de facto existe um Deus, essa propriedade pertence ao 
conceito Deus. 
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 Se as asserções numéricas são asserções sobre conceitos, que tipo 
de objecto é um número? Frege responde que um número é a extensão 
de um conceito. O número que pertence ao conceito F, afirma Frege, é 
a extensão do conceito «igual em número ao conceito F». Isto equivale 
a dizer que é a classe de todas as classes que têm o mesmo número de 
elementos que a classe dos F, como foi explicado acima. Assim, a teo-
ria de Frege de que os números são objectos depende da possibilidade 
de considerar as classes como objectos. 

A FILOSOFIA DA LÓGICA DE FREGE 

 Veremos que a filosofia da matemática de Frege está intimamente 
ligada ao modo como ele entende vários conceitos-chave de lógica e de 
filosofia; e, na verdade, no Begriffschrift  e nos Grundlagen, Frege não 
só fundou a lógica moderna, mas também a disciplina filosófica 
moderna de filosofia da lógica. Fê-lo ao traçar um distinção clara entre 
o tratamento filosófico da lógica e, por um lado, a psicologia (com a 
qual fora por vezes confundida pelos filósofos da tradição empirista), 
e, por outro, a epistemologia (com a qual fora por v ezes fundida pelos 
filósofos da tradição cartesiana). No entanto, não existe na sua obra a 
mesma distinção clara entre lógica e metafísica; na realidade, as duas 
estão estreitamente relacionadas. 
 Frege sustentava que se deve fazer uma distinção sistemátic a entre 
conceitos e objectos, correlatos ontológicos dos pólos da distinção 
linguística correspondente entre funções e argumentos. Os objectos 
são aquilo que é designado pelos nomes próprios: existem objectos de 
muitos tipos, desde seres humanos a números. Os conceitos são itens 
que têm uma incompletude fundamental, que corresponde à lacuna 
assinalada numa função pela sua variável. Nos pontos em que outros 
filósofos falavam ambiguamente sobre o significado de uma expres-
são, Frege introduziu uma distinção entre a referência de uma expres-
são (o objecto a que se refere: o planeta Vénus é a referência de 
«Estrela da Manhã») e o sentido  de uma expressão. («A Estrela da 
Tarde» tem um sentido diferente de «A Estrela da Manhã», apesar de 
ambas as expressões, como os astrónomos descobriram, se referirem a 
Vénus.) Frege sustentava que a referência de uma frase é o seu valor 
de verdade (isto é, verdadeiro ou falso), e também que numa lingua-
gem cientificamente respeitável todos os termos têm de ter uma refe-
rência e todas as frases declarativas devem ser ou verdadeiras ou fal-
sas. Muitos filósofos posteriores adoptaram a sua distinção entre sen-
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tido e referência, mas a maior parte rejeitou a noção de que as frases 
completas têm um tipo qualquer de referência. 
 O auge da carreira de Frege enquanto filósofo deveria ter sido a 
publicação dos dois volumes de Die Grundgesetze der Arithmetik 
(1893-1903), nos quais se propunha apresentar com todo o rigor for-
mal a construção logicista da aritmética baseada na lógica pura e na 
teoria dos conjuntos. Esta obra deveria executar a tarefa esboçada nos 
anteriores livros sobre filosofia da matemática: deveria enunciar um 
conjunto de axiomas constituído por verdades reconhecidamente 
lógicas, propor um conjunto de regras de inferência indiscutivelmente 
correctas e, então, por meio dessas regras e a partir desses axiomas, 
apresentar uma a uma as derivações das verdades canónicas da arit-
mética. 
 Este magnífico projecto abortou antes de estar completo. O primei-
ro volume foi publicado em 1893. Quando o segundo volume apareceu, 
em 1903, tinha-se descoberto que o engenhoso método de Frege para 
construir a série dos números naturais a partir unicamente de noções 
lógicas continha uma deficiência fatal. A descoberta devia-se ao filóso-
fo inglês Bertrand Russell. 

O PARADOXO DE RUSSELL 

 Russell nasceu em 1872. Era neto do primeiro-ministro Lorde 
John Russell e afilhado de John Stuart Mill. No Trinity College, em 
Cambridge, aceitou temporariamente uma versão inglesa do idealismo 
hegeliano. Mais tarde, juntamente com o seu amigo G. E. Moore, 
abandonou o idealismo, trocando-o por uma filosofia realista extrema 
que incluía uma visão platónica da matemática. Foi no decurso da 
redacção de um livro para expor esta filosofia que Russell encontrou as 
ideias de Frege; quando o livro foi publicado em 1903 com o título The 
Principles of Mathematics, incluía uma apreciação de tais ideias. 
Embora admirasse as ideias de Frege, Russell detectou uma falha 
radical no sistema, que lhe comunicou quando o segundo volume dos 
Grundgesetze  estava no prelo. 
 Se quisermos progredir de número para número da forma que Frege 
propõe, devemos ser capazes de formar classes de classes sem restrição, e 
classes de classes de classes, etc. As classes devem ser elas mesmas clas-
sificáveis; devem ter a possibilidade de ser elementos de classes. Ora, 
pode uma classe ser elemento de si mesma? A maior parte não pode (por 
exemplo, a classe dos cães não é um cão), mas algumas, aparentemente, 
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podem (por exemplo, a classe das classes é seguramente uma classe). 
Parece assim que as classes se podem dividir em duas espécies: existe a 
classe das classes que são elementos de si mesmas, e a classe das classes 
que não são elementos de si mesmas. 
 Considere-se agora esta segunda classe: é ela própria elemento de 
si mesma ou não? Se é elemento de si mesma, então, uma vez que é 
precisamente a classe das classes que não são elementos de si mesmas, 
não pode ser elemento de si mesma. Mas, se não é elemento de si 
mesma, tem a propriedade que a qualifica como elemento da classe 
das classes que não são elementos de si mesmas, e portanto é elemento 
de si mesma. Aparentemente, ela deve ser ou não um elemento de si 
mesma; mas, seja qual for a alternativa que escolhermos, somos obri-
gados a contradizer-nos. 
 A esta descoberta chama-se paradoxo  de Russell, que mostra exis-
tir algo de vicioso ao formar classes de classes ad lib., e compromete 
todo o programa logicista de Frege. 
 O próprio Russell estava tão apostado no logicismo quanto Frege e, 
em colaboração com A. N. Whitehead, empreendeu o desenvolvimento 
de um sistema lógico usando uma notação diferente da de Frege, no 
qual se propôs derivar a totalidade da aritmética a partir de uma base 
puramente lógica. Este trabalho foi publicado entre 1910 e 1913 nos 
três monumentais volumes que compõem os Principia Mathematica. 
 Com o fim de evitar o paradoxo que descobrira, Russell formulou 
uma teoria dos tipos. Era um erro tratar as classes como objectos 
arbitrariamente classificáveis. As classes e os indivíduos pertencem a 
tipos lógicos diferentes, e o que pode ser verdadeiro ou falso a respeito 
de um não pode ser afirmado com sentido sobre o outro. Frases como 
«A classe dos cães é um cão» devem ser consideradas absurdas e não 
falsas. Da mesma forma, o que pode dizer-se com sentido sobre classes 
não pode ser afirmado com sentido sobre classes de classes, e assim 
sucessivamente ao longo da hierarquia dos tipos lógicos. Se se obser-
var a diferença de tipo entre os diferentes níveis da hierarquia, o para-
doxo não surgirá. 
 Mas surge outra dificuldade em vez do paradoxo. Tendo proibido a 
formação de classes de classes, como podemos definir a série dos 
números naturais? Russell conservou a definição de zero como a classe 
cujo único elemento é a classe vazia, mas passou a tratar o número um 
como a classe de todas as classes equivalentes à classe cujos elementos 
são a) os elementos da classe vazia e b) qualquer objecto que não seja 
elemento dessa classe. O número dois, por seu turno, era tratado como 
a classe de todas as classes equivalentes à classe cujos elementos são 
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a) os elementos da classe usada para definir um, juntamente com b) 
qualquer objecto que não seja elemento dessa classe definidora. Desta 
forma, os números podem ser definidos um após o outro, e cada 
número é uma classe de classes de indivíduos. Mas a série dos núme-
ros naturais só pode continuar ad infinitum desta forma se existir um 
número infinito de objectos no universo; se apenas existirem n indiví-
duos, então não existem classes com n + 1 elementos — logo, não exis-
te o número cardinal n + 1. Russell aceitou este argumento e em con-
sequência acrescentou aos seus axiomas um axioma do infinito, isto é, 
a hipótese segundo a qual o número de objectos no universo não é 
finito. Pode acontecer que, como Russell pensava, esta hipótese seja 
muitíssimo provável; mas, a julgar pelas aparências, está longe de ser 
uma verdade lógica; e a necessidade de a postular é então uma mancha 
na pureza do programa original de derivar a aritmética apenas da 
lógica.  
 Quando conheceu o paradoxo de Russell, Frege ficou extremamente 
abatido. Fez várias tentativas para remendar o seu sistema, que não 
foram mais bem sucedidas na recuperação do logicismo do que a teo-
ria dos tipos de Russell. Sabemos hoje que o programa logicista não 
pode jamais ser levado a cabo com sucesso. O caminho a partir dos 
axiomas da lógica, passando pelos axiomas da aritmética até aos teo-
remas da aritmética, está obstruído em dois pontos. Primeiro, como o 
paradoxo de Russell mostrou, a teoria ingénua dos conjuntos, que 
fazia parte da base lógica de Frege, era em si inconsistente e as solu-
ções que Frege propôs revelaram-se ineficazes. Assim, os axiomas da 
aritmética não podem ser derivados de axiomas puramente lógicos da 
forma que Frege esperava. Segundo, a própria noção de «axiomas da 
aritmética» foi mais tarde posta em questão quando o matemático 
austríaco Kurt Gödel mostrou que era impossível dotar a aritmética de 
uma axiomatização completa e consistente ao estilo dos Principia 
Mathematica. Apesar de tudo, os conceitos e as perspectivas desenvolv i-
dos por Frege e Russell no decurso da exposição da tese logicista conti-
nuam a ter interesse em si; e o seu interesse não diminuiu com fracasso 
daquele programa. 

A TEORIA DAS DESCRIÇÕES DE RUSSELL 

 No seu período realista, quando escreveu The Principles of Mathe-
matics, Russell pensava que, para conservar a objectividade dos con-
ceitos e juízos, era necessário aceitar a existência de ideias platónicas e 
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de proposições que subsistem independentemente da sua expressão 
em frases. Como Frege, aceitava que os conceitos eram algo indepen-
dente do nosso pensamento; mas ia mais longe que Frege porque 
pensava que, além das relações e dos números, também as quimeras e 
os deuses homéricos tinham alguma forma de ser; de outro modo, 
seria impossível construir proposições a seu respeito. «Logo, o ser é 
um atributo geral de tudo, e mencionar algo é mostrar que é». 
 Na época em que escreveu os Principia Mathematica, já Russell 
tinha mudado de ideias. Escreveu Russell: 
 

Suponhamos que dizemos «O quadrado redondo não existe». Parece 
claro que esta proposição é verdadeira, e no entanto não podemos con-
siderá-la como a negação da existência de um determinado objecto 
chamado «o quadrado redondo». Porque nesse caso o objecto existiria: 
não podemos assumir primeiro que um objecto existe para depois 
negar a sua existência. Sempre que, preservando o sentido de uma pro-
posição, podemos supor que o seu sujeito gramatical não existe, é claro 
que o sujeito gramatical não é um nome próprio, isto é, não é um nome 
que represente directamente algum objecto. Logo, em todos esses casos 
deve ser possível analisar a proposição de tal forma que o que antes era 
sujeito gramatical desapareça. Logo, quando dizemos «O quadrado 
redondo não existe» podemos, numa primeira tentativa para realizar 
essa análise,  substituir a proposição por «É falso que exista um objecto 
x que é ao mesmo tempo quadrado e redondo». 

 
 Até aqui, esta explicação é semelhante ao método de Frege para 
tratar as asserções de existência; mas Russell viu que era necessário 
explicar o sentido de expressões vazias como «o quadrado redondo» e 
«o actual rei de França» quando ocorriam em contextos diferentes das 
asserções de existência; por exemplo, na frase «O actual rei de França 
é calvo». Russell chamou «descrições definidas» a expressões como «o 
actual rei de França» e «o homem que descobriu o oxigénio». No seu 
artigo de 1905, On Denoting, produziu uma teoria geral do significado 
das descrições definidas que daria conta quer dos casos em que existia 
um objecto que corresponde à descrição (como em «o homem que 
descobriu o oxigénio»), quer dos casos em que a descrição era vazia 
(como em «o actual rei de França»). 
 Frege tinha tratado as descrições definidas simplesmente como nomes 
complexos, de tal forma que «O autor do Hamlet era um génio» tinha a 
mesma estrutura lógica que «Shakespeare era um génio». Isto obrigava 
Frege a fornecer regras arbitrárias para assegurar que uma frase com uma 
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descrição definida ou um nome vazio não deixasse de ter um valor de 
verdade. Russell achou que isto não era satisfatório e propôs-se analisar as 
frases que contêm descrições definidas de um modo muito diferente das 
que contêm nomes. Pensava que era um erro procurar o signific ado das 
descrições definidas nelas mesmas; só as proposições em cuja expressão 
verbal elas ocorrem têm significado. 
 Para Russell, existe uma grande diferença entre uma frase como 
«Jaime II foi deposto» (que contém o nome «Jaime II») e uma frase 
como «O irmão de Carlos II foi deposto». Uma expressão do tipo «O 
irmão de Carlos II» não tem significado isoladamente; mas, apesar 
disso, a frase «O irmão de Carlos II foi deposto» tem significado. Com 
ela são afirmadas três coisas: 
 

a) que algum indivíduo era irmão de Carlos II; 
b) que só esse indivíduo era irmão de Carlos II; 
c) que esse indivíduo foi deposto.  

 
Ou, mais formalmente: 
 

Para algum x,   a) x era irmão de Carlos II; 
 e    b) para todo o y, se y era irmão de Carlos II, y = x; 
 e    c) x foi deposto.  

 
 O primeiro elemento desta formulação diz que pelo menos um 
indivíduo era irmão de Carlos II; o segundo, que não mais do que um 
indivíduo era um irmão de Carlos II; pelo que, em conjunto, dizem que 
exactamente um indivíduo era irmão de Carlos II. O terceiro elemento 
prossegue dizendo que esse indivíduo único foi deposto. Na frase 
analisada nada surge que se pareça com um nome de Jaime II; temos 
em vez disso uma combinação de predicados e quantificadores. 
 Qual é o interesse desta complicada análise? Para percebermos 
isso temos de considerar uma frase que, ao contrário de «O irmão de 
Carlos II foi deposto», não seja verdadeira. Considerem-se as duas 
frases seguintes: 
 

1) O soberano do Reino Unido é um homem. 
2) O soberano dos Estados Unidos é um homem. 

 
 Nenhuma destas frases é verdadeira, embora por razões diferentes. 
Toda a gente concordará que a primeira frase não é verdadeira, mas 
antes claramente falsa, porque o soberano do Reino Unido é uma 
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mulher. A segunda não é verdadeira porque os Estados Unidos não 
têm soberano e, de acordo com a perspectiva de Russell, esta segunda 
frase é não apenas incorrecta mas sim positivamente falsa; por conse-
guinte, a sua negação «Não é verdade que o soberano dos Estados 
Unidos seja um homem» é verdadeira. No sistema de Russell, as frases 
que contêm descrições definidas vazias diferem grandemente das 
frases que contêm nomes vazios, isto é, nomes aparentes que não 
nomeiam quaisquer objectos. Para Russell, uma hipotética frase como 
«Slawkenburgius era um génio» não é na realidade uma frase, e por-
tanto não é verdadeira nem falsa, uma vez que nunca existiu alguém 
cujo nome próprio fosse Slawkenburgius. 
 Por que razão pretendia Russell garantir que as frases contendo 
descrições definidas vazias fossem consideradas falsas? Como Frege, 
Russell estava interessado na construção de uma linguagem científica 
precisa tendo em vista a lógica e a matemática. Quer Frege quer Rus-
sell consideravam essencial que tal linguagem contivesse apenas 
expressões com um sentido definido, o que, segundo eles, queria dizer 
que todas as frases em que as expressões ocorressem deveriam ter um 
valor de verdade. Pois se permitirmos no nosso sistema frases sem 
valor de verdade, a inferência e a dedução tornam-se impossíveis. É 
simples reconhecer que a expressão «o quadrado redondo» nada deno-
ta, porque é obviamente auto-contraditória. Mas pode não ser claro, 
sem uma investigação prévia, saber que uma fórmula matemática 
complicada contém uma contradição escondida. E, se tal acontecer, 
não seremos capazes de o descobrir por meio da investigação lógica, a 
menos que as frases que a contêm tenham garantidamente um valor de 
verdade. 

ANÁLISE LÓGICA  

 Em On Denoting e noutros artigos posteriores, Russell fala cons-
tantemente da actividade do filósofo como uma actividade de análise. 
Por «análise» entende Russell uma técnica de substituição de modos 
de expressão que de alguma forma são logicamente enganadores por 
outros logicamente claros. A sua teoria das descrições foi por muito 
tempo um paradigma da análise lógica assim entendida. Mas, no espí-
rito de Russell, a análise lógica era muito mais do que um dispositivo 
para a clarificação de frases. Acabou por pensar que, depois de alcan-
çada uma forma clara para a lógica, ela revelaria a estrutura do mun-
do. 
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 A lógica continha variáveis individuais e funções proposicionais 
que no mundo correspondiam aos particulares e universais. Em lógica, 
as proposições complexas eram construídas a partir de proposições 
simples enquanto funções de verdade destas. De forma semelhante, no 
mundo existiam factos atómicos independentes correspondendo às 
proposições simples. Os factos atómicos consistiam na posse de uma 
característica por um particular ou numa relação entre dois ou mais 
particulares. Chamou-se «atomismo lógico» a esta teoria de Russell. 
 A teoria das descrições foi o grande instrumento analítico do ato-
mismo lógico. Russell começou por aplicá-la não só a quadrados 
redondos e entidades platónicas, mas também a muitas coisas que o 
senso comum consideraria perfeitamente reais, tais como Júlio César, 
mesas e cadeiras. A razão de ser disto residia no facto de Russell ter 
acabado por pensar que todas as proposições que podemos compreen-
der devem ser compostas inteiramente de elementos com os quais 
estamos em contacto. «Contacto» era a palavra de Russell para a apre-
sentação imediata: por exemplo, estamos em contacto com os nossos 
dados dos sentidos, que correspondem às impressões no sistema de 
Hume ou às apreensões da consciência cartesiana. Mas Russell con-
servava ainda algo do seu platonismo anterior: pensava que tinha 
contacto directo com os universais que eram representados pelos 
predicados da linguagem lógica reformada. Mas o domínio das coisas 
que podíamos conhecer por contacto era limitado; não podíamos con-
tactar com a rainha Vitória nem com os nossos próprios dados dos 
sentidos do passado. As coisas que não eram conhecidas por contacto 
eram conhecidas apenas por descrição; daí a importância da teoria das 
descrições. 
 Na frase «César atrav essou o Rubicão», proferida nos nossos dias 
em português, temos uma proposição na qual aparentemente não 
existem partes constitutivas com as quais estejamos em contacto. Para 
explicar como podemos compreender a frase, Russell analisa os nomes 
«César» e «Rubicão» como descrições definidas. As descrições, no seu 
todo, incluem sem dúvida referências a esses nomes, mas não aos 
objectos que nomeiam. A frase é apresentada de tal forma que incide 
sobre características, relações gerais, e nomes com que entramos em 
contacto quando as proferimos. 
 Para Russell, portanto, os nomes próprios vulgares eram de facto 
descrições disfarçadas. Uma frase completamente analisada só conte-
ria nomes próprios lógicos (palavras que se referem a particulares com 
os quais estamos em contacto) e universais (palavras que se referem a 
características e relações). Nunca foi inteiramente claro em que con-
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sistiam os nomes logicamente próprios. Por vezes Russell parecia 
aprovar apenas demonstrativos como «este» e «aquele». Portanto, 
uma proposição atómica seria algo como «(este) vermelho» ou «(este) 
perto de (aquele)». 
 O atomismo lógico foi apresentado numa famosa série de conferên-
cias em 1918. Não foi de modo algum a última palavra de Russell em 
filosofia. Nos 52 anos que lhe restaram, Russell escreveu muitos livros 
e ensaios, alguns dos quais versam sobre tópicos de lógica e epistemo-
logia, bem como sobre moral e educação  — temas estes que começa-
ram a merecer cada vez mais a sua atenção. Na parte final da sua vida, 
e particularmente depois de ter herdado o título de conde, tornou-se 
conhecido para um público muito vasto como escritor e activista sobre 
vários temas sociais e políticos. Mas a maior parte do trabalho que 
estabeleceu a sua reputação entre os filósofos profissionais e os mate-
máticos ficou completa até 1920. Russell era o primeiro a admitir que 
o próprio atomismo lógico se devia em grande parte às ideias de um 
dos seus primeiros alunos, Ludwig Wittgenstein. Seria Wittgenstein a 
apresentar, no seu Tractatus Logico-Philosophicus, a mais peremptó-
ria formulação do sistema. Seria também Wittgenstein quem, depois 
de ter repudiado o atomismo lógico, desenvolveu gradualmente a mais 
profícua filosofia do século XX . 





 

22 
A filosofia de Wittgenstein 

TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS 

 Ludwig Wittgenstein  era neto de um negociante judeu de terre-
nos e filho de um milionário do aço que teve nove filhos de uma esposa 
católica, a todos baptizando na fé católica. Tendo nascido em Viena em 
1889, frequentou a Realschule em Linz, ao mesmo tempo que Adolf 
Hitler. Perdeu a fé na escola, e pouco depois caiu sob a influência do 
idealismo de Schopenhauer. Depois de estudar engenharia em Berlim 
e em Manchester foi para Cambridge, onde os seus dotes filosóficos 
foram reconhecidos por Russell, que se dedicou com grande generosi-
dade a promover o seu génio. Depois de cinco semestres em Cambrid-
ge viveu isolado na Noruega, e quando a guerra rebentou, em 1914, 
alistou-se como voluntário na artilharia austríaca e serviu com uma 
coragem notável nas frentes oriental e italiana. Foi neste período que 
escreveu a sua obra-prima, o Tractatus Logico-Philosophicus, cujo 
manuscrito enviou a Russell em 1918, quando era prisioneiro de guer-
ra em Monte Cassino. O livro foi publicado em alemão em 1921 e pou-
co tempo depois em alemão e inglês com uma introdução de Russell. 
 O Tractatus é pequeno, belo e muito difícil. Consiste numa série de 
parágrafos numerados, muitos dos quais apenas com uma única frase. 
Os dois parágrafos mais famosos são o primeiro «O mundo é tudo o 
que é o caso» e o último «Acerca daquilo de que se não pode falar, tem 
de se ficar em silêncio». O tema principal do livro é a natureza da 
linguagem e a sua relação com o mundo. A sua doutrina central é a 
teoria pictórica do significado. De acordo com esta teoria, a linguagem 
consiste em proposições que representam o mundo pictoricamente. As 



454 

proposições são as expressões perceptíveis dos pensamentos e estes 
são imagens lógicas dos factos; o  
mundo é a totalidade dos factos. 
 Segundo o Tractatus, os pensamentos e as proposições são ima-
gens, num sentido literal e não apenas metafórico. Frases em portu-
guês como «A chuva espalhar-se-á pela Escócia» ou «O sangue é mais 
espesso do que a água» não se parecem com uma imagem. Mas isso, de 
acordo com Wittgenstein, é porque a linguagem disfarça impercepti-
velmente o pensamento. 
 Contudo, mesmo na linguagem comum existe um elemento percep-
tivelmente pictórico. Considere-se a frase «O Porto fica a norte de 
Lisboa». Esta frase diz uma coisa muito diferente de outra construída 
com as mesmas palavras, nomeadamente «Lisboa fica a norte do Por-
to». O que faz a primeira frase, mas não a segunda, significar que o 
Porto fica a norte de Lisboa? É o facto de a palavra  «Porto» ocorrer à 
esquerda da palavra  «Lisboa» no contexto da primeira frase, mas não 
na segunda. Assim, nessa frase, como num mapa, temos uma relação 
espacial entre palavras simbolizando uma relação espacial entre cida-
des. Essa representação espacial de relações espaciais é pictórica de 
uma forma muito directa. 
 No entanto, os casos como este são raros. Se a frase fosse dita em 
vez de escrita, seria uma relação temporal entre sons, e não uma rela-
ção espacial na página, a representar a relação entre as cidades. Mas 
isto só é possível porque a sequência falada e o contínuo espacial têm 
uma certa estrutura abstracta em comum. Segundo o Tractatus, deve 
existir algo que qualquer imagem tem em comum com o que represen-
ta. A este mínimo comum chama Wittgenstein «forma lógica». Ao 
contrário do atípico exemplo anterior, a maior parte das proposições 
não têm uma forma espacial em comum com a situação que descre-
vem; mas qualquer proposição tem de ter uma forma lógica em 
comum com o que descreve. 
 Na linguagem comum, a forma lógica dos pensamentos está escon-
dida. Uma das razões por que isto acontece é que o significado de 
muitas das nossas palavras, como «Porto» e «Lisboa», são objectos 
complexos. A relação entre proposições e factos só se torna clara se os 
objectos complexos forem logicamente analisados em objectos sim-
ples. Para levar a cabo esta análise, Wittgenstein fez uso de uma exten-
são da teoria das descrições de Russell. Por exemplo, o termo «império 
austro-húngaro» pode ser visto como uma descrição definida de um 
objecto complexo formado pela união da Áustria e da Hungria, e a 
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frase «O império austro-húngaro está em guerra com a Rússia» pode 
ser analisada, de acordo com a teoria das descr ições, como segue: 
 

Para algum x e algum y,  x = Áustria 
      e y = Hungria  
      e x está unida com y 
      e x está em guerra com a Rússia 
      e y está em guerra com a Rússia.  

 
 Na frase analisada deste modo, não se faz qualquer menção ao 
império austro-húngaro e, portanto, vimo-nos livres de um objecto 
complexo. Contudo, é óbvio que este é apenas um primeiro passo; quer 
a Áustria quer a Hungria são, por sua vez, objectos de grande comple-
xidade, que consistem em muitos tipos de objectos relacionados espa-
cialmente e não só. 
 Wittgenstein pensava que se prosseguirmos com a análise da proposi-
ção, chegaremos finalmente a símbolos que denotam inteiramente objec-
tos não complexos. Assim, uma proposição completamente analisada 
consistirá numa combinação muito longa de proposições atómicas, cada 
uma das quais conterá nomes de objectos simples, nomes relacionados 
entre si de formas que representarão pictoricamente, verdadeira ou falsa-
mente, as relações entre os objectos que representam. Uma tal análise 
completa de uma proposição é sem dúvida humanamente impossível; mas 
o pensamento expresso pela proposição encerra já a complexidade da 
proposição completamente analisada. O pensamento relaciona-se com a 
sua expressão na linguagem comum por meio de regras extremamente 
complicadas que operam inconscientemente a cada momento. 
 A conexão entre a linguagem e o mundo é feita pela correlação entre 
os elementos últimos destes pensamentos escondidos e os objectos sim-
ples ou átomos que constituem a substância do mundo. Wittgenstein não 
explica como se operam estas correlações; é um processo profundamente 
misterioso que cada um de nós, ao que parece, deve empreender por si 
mesmo, criando, por assim dizer, uma linguagem privada. 
 Grande parte do Tractatus é consagrada a mostrar como, com a ajuda 
de várias técnicas lógicas, se podem analisar proposições de diferentes 
tipos em combinações de imagens atómicas. O valor de verdade das 
proposições da ciência dependeria do valor de verdade das proposições 
atómicas a partir das quais aquelas se constroem. As proposições da 
lógica seriam tautologias, isto é, proposições complexas que são verda-
deiras independentemente dos valores de verdade das suas proposições 
atómicas; um exemplo óbvio é a proposição «p ou não -p», que é sempre 
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verdadeira, quer p seja verdadeira quer p seja falsa. Pretensas proposi-
ções insusceptíveis de análise em proposições atómicas revelam-se afinal 
pseudoproposições, que não fornecem imagens do mundo. Entre estas 
surgem as proposições da filosofia, incluindo as proposições do próprio 
Tractatus . No fim do livro, Wittgenstein compara-o a uma escada que se 
deve subir e depois deitar fora se quisermos v er o mundo correctamente. 
 Os metafísicos tentam descrever a forma lógica do mundo, mas isso 
é impossível. Uma imagem tem de ser independente do que é repre-
sentado; tem de poder ser uma imagem falsa. Mas uma vez que qual-
quer proposição contém a forma lógica do mundo, não pode represen-
tá-la. O que o metafísico tenta dizer não pode ser dito, pode apenas ser 
mostrado. A filosofia não é uma teoria, mas antes uma actividade: a 
actividade de clarificar  proposições não -filosóficas. Uma vez clarifica-
das, as proposições espelharão a forma lógica do mundo e mostrarão o 
que o filósofo pretende, mas não pode, d izer. 
 Nem a ciência nem a filosofia podem mostrar-nos o sentido da vida. 
 

6.52 Achamos que, mesmo que todas as questões possíveis da ciência 
fossem resolvidas, os problemas da vida ficariam ainda por tocar. É cla-
ro que não haveria mais questões, e esta é a resposta. 

 
 Mesmo que se pudesse acreditar na imortalidade, isso não conferi-
ria significado à vida; nada fica resolvido por se viver para sempre. 
Uma vida eterna seria um enigma tão grande como esta. «Deus não se 
revela no  mundo», escreveu Wittgenstein; «o que é místico é que o 
mundo exista, não como o mundo é». Num certo sentido, a filosofia 
poderia fazer muito pouco por nós; mas Wittgenstein pensava que o 
que podia fazer estava feito de uma vez por todas no Tractatus. O livro 
continha tudo o que era essencial para as soluções dos problemas da 
filosofia; e desse modo, tendo-o escrito, Wittgenstein desistiu da filo-
sofia. 

O POSITIVISMO LÓGICO 

 O Tractatus tornou-se rapidamente famoso. Estranhamente, embo-
ra fosse extremamente metafísico, bem como austeramente lógico, os 
seus admiradores mais entusiásticos foram os antimetafísicos positi-
vistas do Círculo de Viena. Este grupo, que cresceu em torno de Moritz 
Schlick depois da sua nomeação em 1922  para Professor de Filosofia 
da Ciência em Viena, era constituído por filósofos, matemáticos e 
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cientistas; entre os seus membros figuravam Friedrich Waismann, 
Rudolf Carnap e Otto Neurath. Em 1929, depois de um congresso em 
Praga, o círculo produziu um manifesto, o Wissenschaftliche Weltauf-
fassung der Wiener Kreis, que proclamou o lançamento de uma cam-
panha contra a metafísica enquanto precursora ultrapassada da ciên-
cia. As ideias do círculo foram divulgadas na revista Erkenntnis, fun-
dada em 1930 e dirigida conjuntamente por Carnap e Hans 
Reichenbach, de Berlim. O círculo desfez-se em 1939 devido à pressão 
política, depois de Schlick ter sido assassinado por um estudante lou-
co. 
 Os positivistas reivindicavam ter retirado do Tractatus a ideia de 
que as verdades necessárias são necessárias apenas porque são tauto-
logias. No passado, as proposições lógicas e matemáticas tinham apre-
sentado sérias dificuldades ao empirismo. Poucos empiristas se sen-
tiam inclinados a seguir Mill quando este negava que tais proposições 
fossem necessárias. Era muito mais atraente aceitar que eram necessá-
rias mas que nada nos diziam sobre o mundo. Os empiristas podiam 
agora reafirmar a sua pretensão de que o conhecimento sobre o mundo 
se adquire apenas por meio da experiência, e dedicar-se a atacar a 
metafísica com a consciência tranquila. 
 A grande arma deste ataque era o princípio da verificação. Na sua 
forma original, este princípio estipulava que o significado de uma 
proposição era o modo da sua verificação. Esta concepção do significa-
do permitia excluir todas as asserções que não podiam ser verificadas 
nem falsificadas pela experiência por carecerem de significado. Con-
frontado com uma disputa sobre a natureza do Absoluto, ou o desígnio 
do Universo, ou as coisas-em-si de Kant, o positivista podia expor o 
vazio da controvérsia dizendo aos metafísicos em conflito: «Que expe-
riência possível pode decidir a questão entre vós?» 
 As disputas sobre o estatuto e a formulação do princípio da verifi-
cação começaram praticamente assim que foi apresentado. O próprio 
princípio não parecia ser uma tautologia, uma simples questão de 
definição. Seria ele, então, verificável pela experiência? Se não, parecia 
estar autocondenado por carecer de significado. Além disso, não só as 
proposições metafísicas, mas também as generalizações científicas, 
eram insusceptíveis de verificação conclusiva. Deveríamos então dizer 
que o critério de significação não era a verificabilidade mas sim a 
falsificabilidade? Nesse caso as proposições gerais teriam significado 
porque seriam conclusivamente falsificáveis. Mas, segundo esta pers-
pectiva, como adquiriam significado as proposições de existência? 
Nenhuma experiência podia falsificá-las sem um escrutínio exaustivo 
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do universo. Deste modo, o princípio foi reformulado numa forma 
«fraca» que estabelecia que uma proposição tinha significado se exis-
tissem algumas observações relevantes  para a sua verdade ou falsida-
de. E admitia-se que existissem muitas proposições com significado 
que, embora «verificáveis em princípio», não podiam ser verificadas 
na prática. Mesmo com esta reformulação, o princípio da verificação 
era dificilmente aplicável às questões históricas; e qualquer modifica-
ção adicional do princípio corria o risco de o tornar suficientemente 
amplo para abranger asserções metafísicas. 
 Os positivistas aceitaram a perspectiva do Tractatus segundo a qual 
a verdadeira tarefa da filosofia era clarificar asserções não-filosóficas. 
Ao clarificar a linguagem da ciência, o filósofo devia mostrar como as 
asserções empíricas eram construídas verofuncionalmente a partir de 
asserções elementares «protocolares», que eram registos directos da 
experiência. Sabendo que experiências fariam aceitar ou rejeitar qual-
quer protocolo particular, poder-se-ia, em virtude do princípio da 
verificação, compreender o que significava. As palavras que ocorriam 
em asserções não-protocolares retiravam o seu significado da possibi-
lidade da tradução de tais asserções em asserções protocolares; e as 
palavras que ocorriam em asserções protocolares retiravam o seu 
significado da possibilidade de definição ostensiva — de um gesto que 
apontasse (literal ou metaforicamente) para a característica da expe-
riência a que a palavra se referia. 
 Neste ponto surge uma dificuldade. O que as asserções protocolares 
registam parece ser algo privado para cada indivíduo. Se o significado 
depende da verificabilidade, e se só temos a experiência da verificação 
por meio de estados mentais, como posso compreender o que outra 
pessoa quer dizer? Schlick tentou responder a isto fazendo uma distin-
ção entre forma e conteúdo. O conteúdo da minha experiência — o que 
eu desfruto ou sinto quando olho para uma coisa verde — é privado e 
incomunicável. Mas a forma, a relação estrutural, entre a minha expe-
riência privada e a experiência privada de outra pessoa é pública e 
comunicável. Não posso saber se, quando vejo uma árvore ou um pôr-
do-sol, outra pessoa desfruta as mesmas experiências que eu; não 
posso saber se, quando olha para uma árvore, vê a mesma cor que eu 
quando olho para um pôr-do-sol. Mas, desde que ambos concordemos 
em chamar «verde» a uma árvore e «vermelho» a um pôr-do-sol —
 isto é, desde que a forma ou estrutura dos nossos padrões de expe-
riência sejam semelhantes —, somos capazes de comunicar um com o 
outro e de construir a linguagem da ciência. Poucas pessoas acham 
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esta resposta inteiramente satisfatória; e a ameaça de solipsismo não 
foi adequadamente tratada até Wittgenstein regressar à filosofia. 

AS INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS DE WITTGENSTEIN 

 Depois da guerra, tendo herdado uma parte da fortuna do pai, 
Wittgenstein descobriu que era um dos homens mais ricos da Europa. 
Um mês depois do regresso, renunciou a todo o seu dinheiro. Viveu 
alguns anos da jardinagem e do ensino em escolas rurais. Quando a 
sua carreira como professor chegou a um fim infeliz, depois de acusa-
ções de crueldade para com os alunos, retomou o estudo da filosofia e 
tomou parte por algum tempo nas discussões do Círculo de Viena. 
Mais tarde distanciou-se do Círculo e regressou a Cambridge, onde 
apresentou o Tractatus como dissertação de doutoramento e foi pre-
miado com um lugar no Trinity  College, onde, nos anos 30, se tornou o 
mais influente professor de filosofia da Grã-Bretanha. A filosofia que 
ensinou neste período diferia da publicada no Tractatus e não foi 
publicada durante a sua vida. Na II Guerra Mundial, Wittgenstein 
serviu como ordenança hospitalar; regressou a Cambridge por um 
período muito breve como Professor de Filosofia. De 1947 à sua morte, 
em 1951, levou uma existência reservada, sozinho na Irlanda, ou com 
amigos em Oxford, Cambridge e Ítaca, no estado de Nova Iorque. O 
livro em que trabalhara longamente foi publicado postumamente em 
1953 com o título Investigações Filosóficas. 
 Depois do seu regresso à filosofia no início dos anos 30, Wittgens-
tein abandonou rapidamente várias doutrinas típicas do Tractatus; 
deixou de acreditar em átomos lógicos e de procurar uma linguagem 
logicamente articulada sob o manto da linguagem comum. Um dos 
elementos cruciais do atomismo lógico era a tese segundo a qual qual-
quer proposição atómica era independente de todas as outras. Isto era 
claramente falso no que dizia respeito às asserções protocolares, que 
eram as candidatas dos positivistas a proposições atómicas: o valor de 
verdade de «Isto é uma mancha encarnada» não é independente do 
valor de verdade de «Isto é uma mancha azul». Em dado momento, 
Wittgenstein chegara a pensar que isso mostrava que estas proposi-
ções não eram elementares, necessitando de análise suplementar. Mas 
nesta altura abandonou a ideia de que as proposições elementares 
eram independentes entre si, e isto conduziu a um questionamento 
sobre a distinção entre proposições elementares e não elementares. O 
resto do sistema do atomismo lógico começou rapidamente a des-
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membrar-se. Wittgenstein desistiu da ideia de que os elementos últi-
mos da linguagem eram nomes que designavam objectos simples, e 
começou a pensar que o significado das palavras «simples» e «com-
plexo» não era absoluto, variando de acordo com o contexto. 
 Contudo, Wittgenstein reteve, e nunca abandonou, a perspectiva do 
Tractatus segundo a qual a filosofia é uma actividade e não uma teo-
ria. A filosofia não descobre quaisquer verdades novas. Os problemas 
filosóficos são resolvidos não pela introdução de nova informação, mas 
pelo arranjo do que sempre soubemos de uma forma que nos impede 
de passar por cima do que é em si mesmo mais óbvio. A filosofia per-
mite-nos ter uma visão clara sobre o que estamos a fazer quando usa-
mos a linguagem não -filosoficamente na nossa vida quotidiana. Witt-
genstein afirmou, numa expressão notável, que a função da filosofia 
era desatar os nós do nosso pensamento. Se isto for verdade, o filósofo 
terá de executar movimentos muito complicados; mas os resultados da 
filosofia não constituirão uma estrutura elaborada, e sim algo tão 
linear como um pedaço de fio. 
 Por vezes, seguindo a sugestão de Freud, Wittgenstein descreve a filoso-
fia como uma terapia, uma terapia para curar as feridas que nos provocam 
as investidas do entendimento contra os limites da linguagem. Como um 
psicanalista, o filósofo encoraja-nos a exprimir as dúvidas e perplexidades 
que fomos ensinados a reprimir; cura-nos das confusões que nutrimos nas 
nossas mentes encorajando-nos a trazê-las à luz do dia, tornando o absurdo 
latente em absurdo patente. 
 A filosofia, dizia às vezes Wittgenstein, não é mais do que a dissolu-
ção dos problemas filosóficos. Mas, se a filosofia é isso, porquê fazer 
filosofia de todo em todo? Se nunca se chegar aos problemas, não 
serão precisas as soluções! Wittgenstein respondeu que, embora seja 
verdade que a filosofia só é útil contra os filósofos, existe, quer o sai-
bamos quer não, um filósofo em cada um de nós. Na própria lingua-
gem que usamos, existe uma filosofia que nos enfeitiça. Esta filosofia 
não é um conjunto de teorias ou de proposições; está incorporada na 
natureza enganadora da gramática das linguagens naturais, que dis-
farça a forma como as palavras realmente são usadas. 
 Os equívocos filosóficos não nos farão mal enquanto nos restrin-
girmos às tarefas de todos os dias, usando as palavras nos seus contex-
tos primitivos. Mas, quando nos entregamos a estudos abstractos — à 
matemática, por exemplo, ou à psicologia, ou à teologia —, o nosso 
pensamento será obstruído e distorcido a menos que nos consigamos 
libertar da confusão filosófica. A investigação intelectual será corrom-
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pida por noções míticas sobre a natureza dos números, da mente ou da 
alma. 
 Tanto a princípio como mais tarde, Wittgenstein pensava que a 
gramática de superfície  da linguagem escondia a sua verdadeira natu-
reza. Mas, ao passo que no Tractatus o que estava escondido era a 
natureza complexa de um pensamento profundamente encerrado nas 
nossas mentes, na filosofia mais tardia o que estava escondido, e tinha 
de ser submetido a uma visão clara, era a diversidade das formas sob 
as quais a linguagem funcionava como uma actividade social e inter-
pessoal. Wittgenstein pensava que no seu trabalho inicial tinha, como 
outros filósofos, simplificado excessiva e grosseiramente a relação 
entre a linguagem e o mundo. A conexão entre os dois deveria consistir 
apenas em dois aspectos: o elo entre nomes e objectos e a correspon-
dência, ou não, entre proposições e factos. Mas agora pensava que isso 
era um grande erro. As palavras parecem-se umas com as outras, da 
mesma forma que a embraiagem se parece muito com o travão; mas as 
palavras diferem tanto nas suas funções como os mecanismos opera-
dos pelos dois pedais. Wittgenstein sublinhava agora que a linguagem 
estava entretecida com o mundo de muitas maneiras diferentes; para 
se referir a estes laços criou a expressão «jogo de linguagem». «Conti-
nuamos a não ter consciência da prodigiosa diversidade de todos os 
jogos de linguagem quotidianos porque a roupagem da nossa lingua-
gem torna tudo parecido.» 
 Como exemplos de jogos de linguagem, Wittgenstein fala de dar e 
obedecer a ordens, descrever a aparência de objectos, exprimir sensa-
ções, atribuir medidas, construir um objecto a partir de uma descri-
ção, relatar um acontecimento, especular sobre um acontecimento, 
inventar histórias, representar peças, resolver enigmas, contar anedo-
tas, pedir, amaldiçoar, saudar e rezar. Fala também de jogos de lin-
guagem com certas palavras em particular. Wittgenstein não estava a 
propor uma teoria geral dos jogos de linguagem; o uso da expressão 
destina-se simplesmente a sublinhar que as palavras não podem ser 
compreendidas fora do contexto em que são usadas. Ao explicar o uso 
de uma palavra, precisamos de olhar para o papel que desempenha na 
nossa vida. O uso de «jogo» não se destina a sugerir que a linguagem 
é algo trivial; a palavra foi escolhida porque os jogos exibem o mesmo 
tipo de variedade que as actividades linguísticas. Alguns jogos são 
competitivos, outros não; alguns têm regras, outros são espontâneos; 
alguns jogam-se com bolas, outros em tabuleiros; alguns exigem 
perícia, outros não. Não existe característica alguma comum que 
distinga como jogos todos os jogos; pelo contrário, jogos diferentes 
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partilham entre si características diferentes, tal como membros dife-
rentes da mesma família se assemelham uns aos outros de muitas 
maneiras e não de uma só maneira. Da mesma forma, não existe uma 
característica essencial à linguagem; existem apenas semelhanças de 
família entre os inúmeros jogos de linguagem. 
 Num certo sentido, a filosofia mostra-nos a essência da linguagem 
não pela revelação de um mecanismo fantasmagórico escondido no 
nosso íntimo, mas pondo sob uma perspectiva clara o que já sabemos 
confusamente — nomeadamente a forma como usamos as palavras. A 
filosofia pode dar-nos uma visão clara a este respeito e, portanto, a 
respeito do mundo que apreendemos por meio dos conceitos da nossa 
linguagem. 
 Como os positivistas, Wittgenstein é hostil à metafísica. Mas, ao 
atacar a metafísica, ao tosco instrumento de um princípio de verifica-
ção positivista Wittgenstein prefere uma cuidadosa elaboração de 
distinções que lhe permitem desenredar a mistura de truísmo e absur-
do da concepção metafísica da mente. Além disso, muitos positivistas 
podem ser acusados do tipo de metafísica que Wittgenstein critica. 
Para Wittgenstein, a metafísica consiste, acima de tudo, em gramática 
disfarçada de ciência. 
 Os filósofos são constantemente vítimas da tentação de imitar as 
teses e os métodos da ciência. Os filósofos do século XVIII que procura-
vam construir uma física newtoniana da mente são ilustrações notó-
rias desta tentação. Wittgenstein ataca repetidamente as representa-
ções metafísicas da mente que fazem desta um meio misterioso, dife-
rente de um meio físico, no qual operam leis especiais que o filósofo 
tem a incumbência de descobrir e enunciar. «Quando os filósofos 
usam uma palavra — “conhecimento”, “ser”, “objecto”, “eu”, “proposi-
ção”, “nome” — e tentam captar a essência dessa coisa, devemos per-
guntar-nos sempre: a palavra é realmente usada desta forma na lin-
guagem que é o seu lugar original? — O que nós fazemos consiste em 
trazer de volta as palavras do uso metafísico para o uso quotidiano.» 
 Um exemplo da crítica de Wittgenstein à má concepção metafísica 
dos fenómenos mentais é o seu ataque à noção de que o significado é 
um processo mental. Wittgenstein não era behaviorista; não negava 
que existiam coisas a que podíamos chamar «processos mentais» — 
um processo psicológico, por exemplo, como o recitar silencioso de 
um poema. Mas os filósofos enganaram-se ao pensar que atribuir 
significado a uma frase, e compreender uma frase, era um processo 
mental subjacente à elocução ou associado à audição da frase. A refle-
xão mostra que isto não pode ser verdade. 
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 Se o significado fosse um processo mental que acompanha a elocu-
ção de uma frase, seria possível que o processo de significação tivesse 
lugar sem que a frase fosse de todo em todo proferida. Poderemos, de 
facto, executar o acto de significação sem proferir a frase? Se o ten-
tarmos, o mais provável será vermo-nos a recitar a frase em voz baixa. 
Mas seria evidentemente absurdo sugerir que, para cada elocução 
pública de uma frase, existe simultaneamente uma privada; seria com 
certeza necessária uma grande perícia para assegurar que os dois 
processos estavam exactamente sincronizados um com o outro! E 
como seria terrível se os dois se dessincronizassem ligeiramente, de tal 
forma que o significado de uma palavra fosse associado por erro à 
seguinte! 
 Além disso, a questão de saber se alguém compreende uma frase, e 
se é realmente esse o seu significado, tanto se pode pôr relativamente 
a frases proferidas na privacidade da imaginação como relativamente a 
frases proferidas perante uma audiência pública.  Enfurecido por um 
familiar sovina, posso resmungar para mim mesmo: «Quem me dera 
que ele morresse!» Não é isso, felizmente, o que quero dizer. Por outro 
lado, posso cantar para mim mesmo uma canção do folclore russo, 
encantado com o som das palavras, sem ter a menor ideia do que sig-
nificam. Se a compreensão e o significado fossem processos, teriam de 
acompanhar tanto as elocuções privadas como as públicas. Então, se 
os processos envolvidos consistissem numa espécie de elocução inte-
rior, cairíamos numa busca sem fim da verdadeira compreensão. 
 Alguns filósofos pensaram que a compreensão era um processo 
mental num sentido muito diferente. Conceberam a mente como um 
mecanismo hipotético, postulado para explicar o comportamento 
inteligente observ ável dos seres humanos. Se se conceber a mente 
desta forma, os processos mentais serão encarados não como algo 
comparável a recitar interiormente o abecedário, mas como processos 
que ocorrem na maquinaria mental. Nesta perspectiva, o processo é 
mental porque tem lugar num meio que não é físico; a maquinaria 
opera de acordo com a suas próprias leis misteriosas, no âmbito de 
uma estrutura espiritual e não material; não é acessível à investigação 
empírica e não poderia ser descoberta abrindo o crânio de um pensa-
dor, por assim dizer. 
 Deste ponto de vista, tais processos não têm de ser acessíveis nem 
ao olho interior  da introspecção : o mecanismo mental pode operar 
demasiado rapidamente para que sejamos capazes de seguir todos os 
seus movimentos, como os êmbolos de um motor de locomotiva ou as 
lâminas de um cortador de relva. Mas podemos ter a sensação de que 
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bastaria apurar a nossa faculdade de introspecção, ou de alguma forma 
pôr a maquinaria mental a funcionar em câmara lenta, para que 
pudéssemos observar realmente os processos de significação e de 
compreensão. 
 Segundo uma das versões da doutrina do mecanicismo mental, 
compreender o significado de uma palavra consiste em evocar uma 
imagem apropriada em conexão com ela. É claro que, em geral, não 
temos essa experiência quando usamos uma palavra, e em relação a 
muitas palavras (como «o», «se», «impossível», «milhão») é difícil 
sugerir sequer qual a imagem apropriada. Mas deixemos estas consi-
derações, admitindo que talvez possamos ter imagens na nossa mente 
sem nos apercebermos disso, e consideremos apenas o tipo de palavras 
para o qual esta explicação é mais plausível, como as palavras para 
designar cores. Podemos examinar a sugestão de que, para compreen-
der a ordem «Traz-me uma flor encarnada», devemos ter uma imagem 
de encarnado na mente, e que é por comparação com esta imagem que 
apuramos qual é a flor a levar. Se pensarmos com cuidado, apercebe-
mo-nos de que isto não pode ser assim: caso contrário, como podería-
mos obedecer à ordem «Imagine uma mancha vermelha»? Quaisquer 
que sejam os problemas de identificação da cor vermelha da flor, eles 
repetir-se-ão na identificação da cor vermelha da mancha. 
 É evidentemente verdade que, quando falamos, evocamos frequen-
temente imagens mentais. Mas não são elas que conferem significado 
às palavras que usamos. É exactamente o contrário: as imagens são 
como figuras que ilustram o texto de um livro. Em geral, é o texto que 
nos diz o que representam as figuras, não as figuras que nos dizem o 
que as palavras do texto significam. 
 Desta forma, Wittgenstein examina e faz-nos rejeitar vários proces-
sos que poderiam ser identificados com o processo de significação. De 
facto, significar e compreender não são processos de todo em todo. 
Somos enganados pela gramática. Dado que a gramática de superfície 
dos verbos «significar» e «compreender» se assemelha à de verbos 
como «dizer» e «respirar», esperamos encontrar processos que lhes 
correspondam. Quando não podemos encontrar um processo empíri-
co, postulamos um processo incorpóreo. 
 Há uma outra doutrina metafísica estreitamente associada à ideia 
de que o significado é um processo mental: é a ideia de que nomear é 
um acto mental. Esta ideia é o alvo da crítica de Wittgenstein à noção 
de uma linguagem privada ou, mais precisamente, à noção de defini-
ção priv ada. 
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 A discussão de Wittgenstein sobre os jogos de linguagem torna 
claro que nem todas as palavras são nomes; mas mesmo o acto de 
nomear não é tão simples como parece. Para nomear uma coisa não é 
suficiente estar frente a ela e produzir um som; pedir e dar nomes é 
algo que só pode ser feito no contexto de um jogo de linguagem. É isto 
que acontece mesmo no caso relativamente simples de nomear um 
objecto material; as coisas são muito mais complicadas quando consi-
deramos nomes de acontecimentos e estados mentais, como sensações 
e pensamentos. 
 Wittgenstein detém-se longamente sobre a forma pela qual uma 
palavra como «dor» funciona como nome de uma sensação. Somos 
tentados a pensar que para cada pessoa «dor» adquire o seu significa-
do ao ser relacionada por essa pessoa com a sua própria sensação 
privada e incomunicável. Deve resistir-se a esta tentação: Wittgenstein 
mostrou que nenhuma palavra poderia adquirir significado desta 
maneira. Eis um dos seus argumentos. 
 Suponhamos que pretendo baptizar uma sensação privada minha 
com o nome «S». Fixo a minha atenção na sensação para relacionar o 
nome com ela. O que se consegue com isto? Quando a seguir quiser 
usar o nome «S», como vou saber que o estou a usar correctamente? 
Uma vez que a sensação que «S» nomeia é supostamente privada, mais 
ninguém pode verificar o meu uso do nome. Mas eu também não o 
posso fazer. Antes de poder verificar se a frase «Isto é S outra vez» é 
verdadeira, preciso de saber o que a frase significa. Como sei que o que 
agora quero dizer com «S» era o que queria dizer quando chamei «S» 
à primeira sensação? Posso recorrer à memória? Não, porque para isso 
devo evocar a memória correcta, a memória de S; e para fazer isso 
devo já saber o que «S» significa. Não existe verificação alguma sobre 
o meu uso de «S», nem forma alguma de diferenciar o uso correcto 
desse nome do incorrecto. Isso significa que não se pode falar em 
«correcção» e mostra que a definição privada que dei a mim mesmo 
não é uma verdadeira definição. 
 A conclusão do ataque de Wittgenstein à definição privada é a de 
que não pode existir uma linguagem cujas palavras refiram o que 
apenas pode ser conhecido pelo locutor individual da linguagem. O 
jogo de linguagem com a palavra portuguesa «dor» não é uma lingua-
gem privada porque, seja o que for que os filósofos possam dizer, as 
outras pessoas podem frequentemente dizer quando uma pessoa tem 
uma dor. Não é devido a uma definição solitária que «dor» se torna o 
nome de uma sensação; é antes por fazer parte de um jogo de lingua-
gem público. Por exemplo, o choro de um bebé é uma expressão 
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espontânea, pré-linguística, de dor; gradualmente, a criança é treinada 
pelos pais no sentido de a substituir pela expressão de dor convencio-
nal, aprendida: a linguagem. Assim, a linguagem da dor é enxertada na 
expressão natural da dor. 
 Qual é o interesse do argumento da linguagem privada? Contra 
quem está Wittgenstein a argumentar? Numa palavra: Wittgenstein 
está a argumentar contra o autor do Tractatus, que aprovara o solip-
sismo. O solipsismo é a doutrina «Só eu existo». No Tractatus, Witt-
genstein escreveu: 
 

O que o solipsismo quer dizer é correcto, mas não pode ser dito: rev e-
la-se a si próprio. 
Que o mundo é o meu mundo revela-se no facto de os limites da lin-
guagem (a linguagem que eu compreendo) significarem os limites do 
meu mundo. 

 
 Gradualmente, à medida que a sua filosofia se desenvolveu, Witt-
genstein acabou por pensar que, mesmo como uma amostra de filoso-
fia indizível, o solipsismo era uma perversão da realidade. O mundo só 
é o meu mundo se a linguagem for a minha linguagem: uma linguagem 
criada pela minha própria ligação de palavras ao mundo. Mas a lin-
guagem não é a minha linguagem; é a nossa linguagem. O argumento 
da linguagem privada mostra que definições puramente privadas não 
poderiam criar uma linguagem. A sede da linguagem não é o mundo 
interior do solipsista, mas a vida da comunidade humana. Mesmo a 
palavra «eu» só tem significado enquanto palavra na nossa linguagem 
comum. 
 Mas o âmbito do argumento da linguagem privada vai muito para 
além da refutação do Wittgenstein dos primeiros tempos. Descartes, 
ao exprimir a sua dúvida filosófica, presume que a linguagem tem 
significado, ao passo que a existência do corpo é incerta. Hume pensa-
va ser possível que os pensamentos e as experiências fossem reconhe-
cidos e classificados, enquanto a questão da existência do mundo 
externo permanecia em suspenso. Mill e Schopenhauer, cada um à sua 
maneira, pensavam que um homem pode exprimir o conteúdo da sua 
mente na linguagem ao mesmo tempo que questiona a existência de 
mentes alheias. Todas estas suposições implicam a possibilidade de 
uma linguagem privada. E todas estas suposições são essenciais para a 
estrutura das filosofias em questão. A doutrina de que a mente não 
tem conhecimento directo de coisa alguma a não ser do seu conteúdo é 
comum ao empirismo e ao idealismo. A história de ambos os mov i-
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mentos mostra que conduzem ao solipsismo. O ataque de Wittgenstein 
à definição privada refuta o solipsismo mostrando que a possibilidade 
da própria linguagem em que é expressa depende da existência do 
mundo público e social. A refutação do solipsismo transforma-se numa 
refutação do empirismo e do idealismo, que inexoravelmente o impli-
cam. 
 Wittgenstein não pretendia substituir o empirismo e o idealismo 
por um sistema filosófico diferente; a sua última filosofia era o inverso 
de uma filosofia sistemática. Isto não significa que lhe faltasse método, 
ou rigor.  Significa antes que não existia parte alguma da filosofia que 
tivesse a primazia sobre qualquer outra. Podia-se começar a filosofar 
em qualquer ponto e interromper o tratamento de um problema para 
pegar noutro. A filosofia não tem fundamentos e não fornece funda-
mentos para outras disciplinas. A filosofia não era uma casa, nem uma 
árvore, mas sim uma teia. 
 

A verdadeira descoberta é a que me torna capaz de deixar de fazer filo-
sofia quando quero. — A que confere paz à filosofia, de forma que deixe 
de ser atormentada por questões que a ponham a si mesma em ques-
tão. — Em vez disso, demonstramos um método por meio de exemplos; 
e a série de exemplos pode ser interrompida. Os problemas são resolvi-
dos (as dificuldades são elim inadas), não apenas um único problema. 

 
 Wittgenstein pensava ter transformado completamente a natureza 
da filosofia. É certo que a sua filosofia é muito diferente dos grandes 
sistemas do século XIX , que apresentavam a filosofia como uma 
superciência. Mas o seu pensamento não é tão descontínuo relativ a-
mente à grande tradição da filosofia ocidental como, por vezes, ele 
parecia pensar. Claro que Wittgenstein era hostil à metafísica, às pre-
tensões da filosofia racionalista em demonstrar a existência de Deus, a 
imortalidade da alma e em ir muito além dos limites da experiência. 
Era hostil a isso; mas o mesmo acontecia com Kant. Wittgenstein 
insistia em que a possibilidade de existência de todas as nossas inves-
tigações intelectuais depende de todas as espécies de impulsos origi-
nais, inexplicáveis, naturais, simples, da mente humana; mas o mesmo 
acontecia com Hume. Wittgenstein insistia em que a filosofia era algo 
que cada pessoa deve fazer por si mesma, envolvendo mais a vontade 
do que o intelecto; mas o mesmo acontecia com Descartes. Wittgens-
tein preocupava-se com o dever do filósofo de fazer, nas categorias 
sintácticas, distinções ignoradas pelos gramáticos; na vasta categoria 
dos verbos, por exemplo, o filósofo deve distinguir entre processos, 
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condições, disposições, estados e por aí adiante. Mas, quase palavra 
por palavra, as distinções que Wittgenstein faz correspondem às dis-
tinções feitas por Aristóteles e pelos seus seguidores. 
 Apesar de Wittgenstein, ao longo da sua vida, ter feito uma distin-
ção acentuada entre filosofia e ciência, a sua filosofia tem implicações 
para outras disciplinas. A filosofia da mente, por exemplo, é importan-
te para a psicologia empírica. Não porque o filósofo esteja na posse de 
informação que falta ao psicólogo, ou que tenha explorado áreas da 
psique em que nenhum psicólogo se aventurou. O que o filósofo pode 
clarificar é o ponto de partida dos psicólogos, nomeadamente os con-
ceitos quotidianos que usamos para descrever a mente e os critérios 
com bases nos quais atribuímos faculdades, estados e processos men-
tais às pessoas. 
 A filosofia da mente foi muitas vezes um campo de batalha entre 
dualistas e behavioristas. Os dualistas consideram que a mente huma-
na é independente do corpo e separável dele; para eles, a conexão 
entre os dois é contingente e não necessária. Os behavioristas conside-
ram as manifestações dos estados e actos mentais manifestações dis-
farçadas de episódios de comportamento corporal ou, no mínimo, de 
tendências para ter um comportamento corporal de determinadas 
formas. Wittgenstein rejeitava quer o dualismo, quer o behaviorismo. 
Concordava com os dualistas na ideia de que os acontecimentos men-
tais particulares podiam ocorrer sem serem acompanhados por com-
portamento corporal; concordava com os behavioristas na ideia de que 
a possibilidade de descrever os acontecimentos mentais depende abso-
lutamente de terem, em geral, expressão no comportamento. Do seu 
ponto de vista, imputar um acontecimento ou estado mental a alguém 
não é o mesmo que imputar-lhe algum tipo de comportamento corpo-
ral; mas essa imputação só pode ser feita com sentido a seres que têm 
uma capacidade de comportamento do tipo apropriado. 
 Wittgenstein era hostil não só à tentativa behaviorista de identificar 
a mente com o comportamento, mas também à tentativa materialista 
de identificar a mente com o cérebro. Os seres humanos e os seus 
cérebros são objectos físicos; as mentes, não. Isto não é uma declara-
ção metafísica; negar que uma mente tem comprimento ou largura não 
é dizer que é um espírito. O materialismo é um erro filosófico mais 
grosseiro do que o behaviorismo porque a conexão entre a mente e o 
comportamento é mais íntima que entre a mente e o cérebro. O elo 
entre a mente e o comportamento é anterior à experiência, isto é, os 
conceitos que usamos na descrição da mente e do seu conteúdo têm 
critérios comportamentais de aplicação. Mas a conexão entre a mente 
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e o cérebro é contingente, susceptível de ser descoberta pela ciência 
empírica. A compreensão que Aristóteles tinha da natureza da mente 
pode comparar-se à de muitos psicólogos contemporâneos; mas Aris-
tóteles tinha uma ideia muito primitiva sobre as relações entre a men-
te e o cérebro, que pensava ser um instrumento para arrefecer o san-
gue. 
 A filosofia da mente de Wittgenstein está mais próxima da de Aris-
tóteles que da psicologia materialista contemporânea. Numa das suas 
observ ações mais características e mais impressionantes, vai ao ponto 
de admitir a possibilidade de algumas das nossas actividades mentais 
poderem não ter correlato no cérebro. 
 

Nenhuma suposição me parece mais natural do que a de que não existe 
processo algum no cérebro correlacionado com associar ou pensar; de 
tal forma que seria impossível traduzir os processos de pensamento a 
partir dos processos cerebrais. Por outras palavras: estou a assumir 
que, quando falo ou escrevo, existe um sistema de impulsos emanados 
do meu cérebro e correlacionados com os meus pensamentos falados 
ou escritos. Mas por que motivo continuaria o sistema na direcção do 
centro? Por que não evoluiria essa ordem a partir do caos, por assim 
dizer? É perfeitamente possível que certos fenómenos psicológicos não 
possam  ser identificados fisiologicamente, por nada de fisiológico lhes 
corresponder. Por que motivo não existiria uma regularidade psicológi-
ca a que não correspondesse nenhuma regularidade fisiológica? Se isto 
perturba os nossos conceitos de causalidade, então está na altura de 
serem perturbados. 

 
 Nesta passagem, Wittgenstein faz um ataque frontal ao cientismo 
característico da nossa época: o pressuposto de que têm de existir 
correspondências físicas dos fenómenos mentais. Não está a defender 
uma espécie de dualismo ou de espiritualismo; o que produz a activ i-
dade de associação, de pensamento e de recordação não é uma subs-
tância espiritual, mas sim um ser humano corpóreo. Mas encara como 
possibilidade uma pura alma aristotélica, ou entelequia, que opera 
sem veículo material: uma causa formal e final a que nenhuma causa 
eficiente mecânica corresponda. 
 
 Nos seus últimos anos, nos pensamentos postumamente publicados 
em Da Certeza, Wittgenstein interessou-se pelas proposições que 
formam a visão do mundo de uma sociedade ou indivíduo. Qualquer 
jogo de linguagem pressupõe uma actividade que faz parte de uma 
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forma de vida. Imaginar uma linguagem, diz Wittgenstein, é imaginar 
uma forma de vida. O dado mais básico em filosofia não é uma base 
interior de experiência priv ada: são as formas de vida nas quais con-
duzimos as nossas actividades e pensamos os nossos pensamentos. As 
formas de vida são o dado, que a filosofia não pode pôr em questão, 
mas que qualquer investigação filosófica pressupõe. O que é, então, 
uma forma de vida? 
 O paradigma de uma diferença entre formas de vida é a diferença 
entre a vida de duas espécies animais diferentes — animais com «his-
tórias naturais» diferentes, para usar uma expressão cara a Wittgens-
tein. Os leões têm uma forma de vida diferente dos seres humanos; por 
essa razão, se um leão pudesse falar, não o poderíamos compreender.  
 Mas também podem existir diferenças entre formas de vida no 
interior da espécie humana. Os seres humanos partilham uma forma 
de vida se partilharem uma Weltbild, uma imagem do mundo. Uma 
imagem do mundo não é verdadeira nem falsa. Só no interior de uma 
imagem do mundo são possíveis disputas acerca da verdade, entre 
adversários que partilhem a mesma forma de vida. Quando uma pes-
soa nega o que faz parte da imagem do mundo de outra, isso pode 
parecer louc ura, mas às vezes reflecte uma diferença de cultura muito 
profunda. Se alguém duvidar que o mundo tenha existido antes do seu 
nascimento, podemos pensar que é louco: mas, numa determinada 
cultura, não poderia um rei ser educado na crença de que o mundo 
começara com ele? 
 A nossa imagem do mundo inclui proposições que se assemelham a 
proposições científicas; por exemplo, «A água ferve a 100 graus centígra-
dos» e «Há um cérebro no interior do meu crânio». Outras assemelham-
se a proposições empíricas quotidianas: «Os motores dos automóveis 
não crescem do chão» ou «A Terra existe há muito tempo». Mas estas 
proposições não são aprendidas por meio da experiência. Quando 
alguém mais primitivo é convencido a aceitar a nossa imagem do mundo, 
não é por lhe darmos fundamentos para demonstrar a verdade dessas 
proposições; o que se passa é que o convertemos a uma nova forma de 
olhar para o mundo. O papel de proposições deste tipo é bastante dife-
rente do dos axiomas num sistema; as coisas não se passam como se 
tivessem sido aprendidas primeiro para depois se tirarem conclusões a 
partir delas. As crianças não as aprendem: engolem-nas, por assim dizer, 
com o que aprendem. Quando começamos a acreditar em algo pela pri-
meira vez, não acreditamos numa proposição única mas sim em todo um 
sistema; e o sistema não é tanto um conjunto de axiomas, um ponto de 
partida, como o elemento global em que todos os argumentos vivem. 
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 Ao discutir as proposições que formam a nossa imagem do mundo, 
Wittgenstein reconheceu que estava a tratar os mesmos problemas que 
Newman levantara na Gramática do Assentimento: como é possível 
ter uma certeza inabalável não baseada nos dados? Mas reprovava o 
objectivo com que Newman levara a cabo as suas investigações, 
nomeadamente a demonstração da razoabilidade do Cristianismo. 
Wittgenstein pensava que os cristãos, de maneira óbvia, não eram 
razoáveis; baseavam enormes convicções em frágeis indícios. Mas isto 
não significa que fossem irrazoáveis; significa que não deveriam de 
todo em todo tratar a fé como uma questão de razoabilidade. Neste 
aspecto, Wittgenstein estava muito mais próximo de Kierkegaard do 
que de Newman. 
 Wittgenstein era hostil à ideia de que existia um ramo da filosofia, a 
teologia natural, que podia demonstrar a razoabilidade da crença em 
Deus. De acordo com Wittgenstein, a filosofia não podia conferir 
nenhum sentido à vida; o melhor que podia fornecer seria uma forma 
de sabedoria. Wittgenstein contrasta com frequência o vazio da sabe-
doria com o vigor da fé: fé é paixão, mas a sabedoria são cinzas frias 
sobre brasas incandescentes.  
 Mas apesar de só a fé, e não a filosofia, poder conferir sentido à 
vida, isso não significa que a filosofia não tenha quaisquer direitos no 
terreno da fé. A fé pode envolver discursos sem sentido, e a filosofia 
pode indicar que não têm sentido. Wittgenstein, que uma vez disse 
«Acerca daquilo de que se não pode falar, tem de se ficar em silêncio», 
declarou mais tarde: «Não tenham medo de dizer coisas sem sentido.» 
Mas acrescentou: devem vigiar os sem sentidos. 
 É a filosofia que vigia o que não tem sentido. Primeiro, indica que o 
sem sentido não tem sentido; a fé não é mais capaz que a filosofia de 
dizer qual é o sentido da vida. Neste ponto reaparece a velha distinção 
de Wittgenstein entre dizer e mostrar. Não interessa, pensou ele, que 
os Evangelhos sejam falsos. Esta observação não poderia ser feita a 
respeito de uma coisa que fosse para ser dita, uma vez que o facto mais 
importante sobre o que se diz é o que se diz ser verdadeiro ou falso; e é 
muito importante saber se é uma coisa ou outra. Em segundo lugar, 
mesmo que as elocuções religiosas não digam nada, a filosofia tem 
ainda assim um papel crítico a seu respeito. Acima de tudo, pode dis-
tinguir a fé da superstição. A tentativa para fazer a religião parecer 
razoável parecia a Wittgenstein o cúmulo da superstição . 





 

Posfácio 

 Quem quer que olhe para a longa história da filosofia é compelido a 
perguntar-se: será que a filosofia chega a algum lado? Com todos os 
seus esforços ao longo dos séculos, os filósofos terão aprendido alguma 
coisa? Referindo-se aos metafísicos, Voltaire escreveu: 
 

São como bailarinos de minuete que, vestidos do modo mais favorável, 
fazem umas quantas vénias, movem -se pela sala com as mais graciosas 
atitudes, exibem todas as suas graças, estão em perpétuo movimento 
sem avançar um passo, e acabam exactamente no mesmo ponto de 
onde partiram. 

 
 Nos nossos dias, Wittgenstein escreveu: 
 

Estamos sempre a ouvir as pessoas dizer que a filosofia não faz pro-
gressos e que os mesmos problemas filosóficos que já preocupavam os 
gregos ainda hoje nos perturbam. Mas as pessoas que dizem isso não 
compreendem a razão por que tem de ser assim. A razão é que a nossa 
linguagem permaneceu a mesma e nos apresenta sempre as mesmas 
questões. Enquanto existir um verbo «ser» que pareça comportar-se 
como «gato» e «bebida»; enquanto existirem adjectivos como «idênti-
co», «verdadeiro», «falso», «possível»; enquanto as pessoas falarem da 
passagem do tempo, da extensão do espaço, etc.; enquanto tudo isto 
acontecer, as pessoas irão sempre de encontro às mesmas dificuldades 
arreliantes e fixarão, perplexas, o seu olhar em algo que nenhuma 
explicação parece remover. Li que «os filósofos não estão mais perto do 
significado de “realidade” do que Platão». Que coisa extraordinária! 
Como é notável que Platão tenha ido tão longe! Ou que não tenhamos 
sido capazes de avançar um pouco mais! Será que é por Platão ter sido 
tão intel igente? 
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 Na perspectiva de Wittgenstein, ao que parece, não pode haver 
verdadeiro progresso em filosofia; a filosofia não é como uma ciência 
que progride acrescentando, época após época, novos estratos de 
informação sobre fundações assentes pelas gerações anteriores. Qual-
quer leitor desta História Concisa da Filosofia observou com certeza 
como certos problemas filosóficos parecem manter-se constantes e 
como os filósofos posteriores regressam uma e outra vez a temas e 
teorias dos seus predecessores.  
 Se a filosofia não obtém quaisquer progressos, parece não haver 
qualquer interesse em ler a história da filosofia. Não é por isso sur-
preendente que, na sua História da Filosofia Ocidental, Bertrand 
Russell tenha tomado uma posição diferente da de Voltaire e Wittgens-
tein. Russell sustentava que existiam exemplos de filósofos que tinham 
alcançado respostas definitivas a certas questões. Deu como exemplo o 
argumento ontológico. 
 

Como vimos,  este argumento foi inventado por Anselmo, rejeitado por 
Tomás de Aquino, aceite por Descartes, refutado por Kant e restabele-
cido por Hegel. Penso que pode dizer-se bastante decisivamente que, 
como resultado da análise do conceito «existência», a lógica moderna 
demonstrou que este argumento é inválido.  

 
 O exemplo do argumento ontológico é como uma faca de dois 
gumes. É verdade que a sua história mostra que podem existir desen-
volvimentos em filosofia: Anselmo realizou o feito de inventar um 
argumento que a nenhum filósofo anterior tinha ocorrido. Por outro 
lado, se o melhor exemplo de progresso filosófico é um caso em que 
filósofos posteriores mostram a falácia de um filósofo anterior, isso 
confirma a ideia de que a filosofia é usada apenas contra filósofos. O 
pior de tudo é que alguns filósofos contemporâneos, usando formas 
mais sofisticadas da lógica moderna do que aquelas de que Russell 
dispunha, reivindicaram muito recentemente ter restabelecido o 
argumento que ele pensara estar definitivamente refutado. 
 Apesar de tudo, penso que nesta questão Russell se aproximava 
mais da verdade que Wittgenstein. É verdade que a filosofia não pro-
gride por adições regulares a um volume de informação; mas a filoso-
fia não oferece informação e sim compreensão, e há certas coisas que 
os filósofos actuais compreendem que nem os maiores filósofos de 
gerações anteriores compreendiam. Mesmo que aceitemos a visão de 
Wittgenstein de que a filosofia é essencialmente a clarificação da lin-
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guagem, há muito espaço para o progresso. Por exemplo, os filósofos 
clarificam a linguagem distinguindo diferentes sentidos das palavras 
de tal forma que, uma vez feita uma distinção, os filósofos posteriores 
têm de a ter em conta nas suas deliberações. 
 Tome-se como exemplo a questão do livre-arbítrio. Uma vez feita a 
distinção entre liberdade de indiferença e liberdade de espontaneida-
de, a questão «Gozam os homens de livre-arbítrio?» deve ser respon-
dida de uma forma que tenha em conta a distinção. Mesmo alguém 
que acredite que as duas espécies de liberdade coincidem, deve forne-
cer argumentos para o mostrar; não pode limitar-se a ignorar a distin-
ção e estar à espera de ser levado a sério como filósofo. 
 Acontece frequentemente que, depois de uma questão filosófica ter 
sido clarificada ao traçar distinç ões relevantes, uma das novas ques-
tões que emergem da análise revela não ser de todo em todo filosófica, 
devendo antes ser resolvida por outra disciplina. Num caso deste tipo 
há progresso filosófico, mas não parecerá um progresso em filosofia. 
Este processo pode ser ilustrado pela questão das ideias inatas. 
 Como o leitor se lembrará, houve um vivo debate no século XVII 

sobre a questão de saber quais das nossas ideias são inatas e quais são 
adquiridas. Esta questão envolveu um certo grau de confusão; e quan-
do foi clarificada dividiu-se em dois problemas, um dos quais era 
psicológico (o que devemos à hereditariedade e o que devemos ao 
ambiente?) e o outro epistemológico (quanto do nosso conhecimento é 
a priori e quanto é a posteriori?). A questão «hereditariedade versus 
meio ambiente» foi entregue, para o melhor e para o pior, à psicologia 
experimental e deixou de ser uma questão filosófica. A questão de 
saber quanto do nosso conhecimento é a priori e quanto é a posteriori 
não era uma questão sobre a aquisição  de conhecimento mas sim sobre 
a sua justificação, e isso, depois desta primeira separação, pertencia 
ainda à filosofia. 
 Mas também esse problema se expandiu por fissão num conjunto 
de questões que eram filosóficas e num conjunto de questões que não 
eram filosóficas. As noções filosóficas de a priori e a posteriori ramifi-
caram-se e refinaram-se em várias questões, uma das quais era o pro-
blema de Kant: «Que proposições são analíticas e que proposições são 
sintéticas?». A noção de analiticidade recebeu por fim uma formulação 
precisa de Frege, em termos de lógica matemática, e a questão «Será 
que a aritmética é analítica?» recebeu por fim uma resposta matemáti-
ca precisa com a demonstração de Gödel de que a aritmética não pode 
ser completamente axiomatizada. Mas esta resposta matemática dei-
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xou à filosofia muitas questões sobre a natureza e a justificação da 
verdade matemática. 
 Assim, neste caso começámos com uma confusa questão filosófica 
inicial — a distinção entre ideias inatas e adquiridas. Esta ramificou-se em 
duas direcções — na direcção da psicologia empírica, por um lado, e na 
direcção da lógica matemática, por outro —, deixando no meio um resíduo 
filosófico para ser investigado. 
 Muitas disciplinas que foram ramos da filosofia se tornaram ao 
longo dos séculos ciências independentes. Se generalizarmos a partir 
da história da filosofia, podemos dizer que uma disciplina continua a 
ser filosófica enquanto os seus conceitos não estiverem clarificados e 
os seus métodos forem controversos. Logo que os problemas podem 
ser estabelecidos sem ambiguidade, logo que os conceitos são apro-
priadamente padronizados, e logo que emerge um consenso para a 
metodologia de uma solução, temos uma ciência independente em vez 
de um ramo da filosofia. 
 Significa isso que haverá uma altura em que nada restará à filosofia 
para fazer? Serão todas as áreas problemáticas suficientemente clarifi-
cadas para se estabelecerem como ciências independentes? Não acre-
dito que isso aconteça; a teoria do significado, a epistemologia, a filo-
sofia da mente, a ética e a metafísica serão sempre filosóficas. Quais-
quer que sejam os novos problemas não-filosóficos gerados por estas 
disciplinas, problemas para serem resolvidos por métodos não-
-filosóficos, existirá sempre um núcleo irredutível apenas acessível à 
filosofia. Isto acontece por causa da natureza auto-reflexiva destas 
disciplinas: cada uma delas está comprometida com o estudo crítico do 
seu próprio exercício. 
 É por esta razão que o estudo da história da filosofia continua a 
valer a pena, não como tarefa de antiquário, mas como método de 
aprender a natureza da própria filosofia. É graças ao seu material 
irredutivelmente filosófico que os textos de Platão e de Aristóteles 
conservam um interesse que os seus escritos sobre cosmologia e zoolo-
gia perderam. 
 As áreas da filosofia que são eternamente filosóficas são muito mais 
difíceis de explorar do que as que podem ser, e foram, divididas em 
disciplinas autónomas. Isto deve-se à abrangência dos seus temas e à 
aplicabilidade universal dos seus conceitos. Alcançar uma visão filosó-
fica global e sistemática é algo tão difícil que só um génio pode esperar 
consegui-lo. A filosofia é tão vasta que só uma mente globalmente 
excepcional pode ver as consequências do mais simples argumento ou 
conclusão filosóficos. Para todos nós que não somos génios, a melhor 
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maneira de mergulhar na filosofia é penetrar nos espíritos dos grandes 
filósofos do passado. 





 

Sugestões de leitura complementar 

 A história da filosofia mais impressionante de um único autor é a 
série de nove volumes de F. Copleston, History of Philosophy (Burns 
Oates & Search Press, 1943-74). Apesar de alguns leitores acharem o 
seu estilo excessivamente anódino, é erudito, abrangente e judicioso. 
Como é natural, foi ultrapassado, em pormenor, por estudos de filóso-
fos individuais, mas a sua consulta é ainda valiosa.  
 Hoje em dia, a maior parte das histórias da filosofia são o trabalho 
de mais de um autor. É o caso da Routledge History of Philosophy, 
cujos 10 volumes acabaram de ser completados (1993-99); da A His-
tory of Western Philosophy, publicada na colecção OPUS pela Oxford 
University Press (OUP); e dos volumes da Cambridge History, publi-
cados pela Cambridge University Press (CUP). A Past Masters (PM) é 
uma colecção de monografias publicadas pela OUP, cada uma sobre 
um pensador específico; quando estiver completa constituirá, disposta 
de fio a pavio, uma boa história introdutória da filosofia. Darei mais à 
frente referências pormenorizadas a volumes específicos de todas estas 
obras.  
 Outras obras de vários autores são The Oxford Companion to Phi-
losophy, org. por T. Honderich (OUP, 1995) e The Oxford Illustrated 
History of Western Philosophy, org. por A. Kenny (OUP, 1994). Fontes 
úteis para quem quiser possuir as obras dos filósofos originais sem 
grandes despesas são as colecções Penguin Classics (PC) e World’s 
Classics, esta última da OUP (WCO).  
 Estou em profunda dívida para com todos os autores ingleses cujas 
obras figuram nesta bibliografia selecta. Incluí também referências a 
obras em que eu próprio tratei mais profundamente tópicos incluídos 
nesta obra.  
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CAPÍTULO 1     Na Infância da Filosofia 

 Os textos importantes dos filósofos discutidos neste capítulo estão 
reunidos em G. S. Kirk, J. Raven e M. Schofield (orgs.), Os Filósofos 
Pré-Socráticos (FCG, 1994). Uma cómoda colectânea em inglês é a de 
J. Barnes, Early Greek Philosophy (PC, 1987), que também publicou 
os dois volumes The Presocratic Philosophers (Routledge, 1982). Há 
uma breve história do período abrangido pelos primeiros cinco capítu-
los em T. Irwin, Classical Thought (OUP, 1969). Antes de Sócrates 
(Gradiva, 2.a edição, 1992), de José Trindade Santos, abrange os filó-
sofos pré-socráticos.  

CAPÍTULO 2     A Atenas de Sócrates 

 As obras completas de Platão estão traduzidas num único volume 
organizado por J. M. Cooper (Hackett, 1997). Os diálogos discutidos neste 
capítulo estão disponíveis em português: Eutífron, Apologia de Sócrates, 
Críton,  num só volume (INCM, 4.a edição, 1993) e Fédon (Minerva, 1998). 
Sobre Sócrates, veja-se G. Vlastos, Socrates, Iro nist and Moral Philoso-
pher (CUP, 1991) e o PM de C. C. W. Taylor (1998).  

CAPÍTULO 3     A Filosofia de Platão  

 A maior parte dos diálogos de Platão, incluindo A República, foram 
traduzidos para inglês na PC e na WCO. Em português, estão disponí-
veis os seguintes títulos: A República (FCG, 1993), Hípias Menor 
(INIC, 1990), Hípias Maior (INIC, 1985), Lísis (INIC, 1980), Cármi-
des (INIC, 1981), Fedro  (INIC, 1998), Górgias (Edições 70, 1992), 
Laques (Edições 70, 1989), Banquete  (Edições 70, 1998) e Ménon 
(Colibri, 1992). Há um PM em português: O Pensamento de Platão 
(Presença, 1998), de R. M. Hare. Veja-se também C. Rowe, Plato  (Har-
vester, 1984) e J. Annas, An Introduction to Plato’s Republic (OUP, 
1981, 1982).  

CAPÍTULO 4     O Sistema de Aristóteles 

 As obras completas de Aristóteles estão traduzidas em dois volumes 
organizados por J. Barnes (Princeton University Press, 1984). A 
Nichomachean Ethics está na PC e na WCO, o De Anima está na PC e a 
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Physics na WCO. Em português, há A Política (Vega, 1998), a Poética 
(INCM, 1986) e a Retórica (INCM, 1999). Há uma colectânea de textos 
em J. Ackrill, A New Aristotle Reader (OUP, 1987). Aristotle, de Bar-
nes (PM, 1982) é um dos melhores da colecção. Veja-se também J. L. 
Ackrill, Aristotle the Philosopher (OUP, 1981), A. Kenny, Aristotle’s 
Theory of the Will (Duckworth, 1979) e Aristotle on the Perfect Life  
(OUP, 1995). Em português, temos o estudo de David Ross, Aristóteles 
(Dom Quixote, 1987).  

CAPÍTULO 5     A Filosofia Grega depois de Aristóteles 

 Os textos mais importantes estão coligidos e traduzidos em A. A. 
Long e D. Sedley (orgs.), The Hellenistic Philosophers (Cambridge, 
1987). Veja-se também A. A. Long, Hellenistic Philosophy (Duckworth, 
1974) e M. Schofield, M. Burnyeat e J. Barnes (orgs.), Doubt and 
Dogmatism (OUP, 1980). A. H. Armstrong (org.), The Cambridge 
History of Later Greek and Early Medieval Philosophy (CUP, 1970) 
abrange os pensadores discutidos neste capítulo e no próximo. Veja-se 
também D. O’Meara, Plotinus (OUP, 1995). As Eneades de Plotino 
estão disponíveis em grego e inglês na Loeb Classical Library (Heine-
mann, 1979).  

CAPÍTULO 6     A Filosofia Cristã Primitiva 

 Uma excelente história deste período é a de H. Chadwick, A Igreja 
Primitiva: História da Igreja (Ulisseia, 1969). Os capítulos relevantes 
de J. McManners (org.), The Oxford History of Christianity, são 
igualmente úteis. As Confissões de Agostinho foram editadas pela 
Livraria Apostolado da Imprensa (1988), e A Cidade de Deus pela FCG 
(1996). Há um PM sobre Agostinho (1986) de H. Chadwick, que é 
também o autor de Boethius (OUP, 1990). Sobre Filópono, veja-se R. 
Sorabji (org.), Philoponus and the Rejection of Aristotelian Science 
(Duckworth, 1987). A Faculdade de Filosofia de Braga publicou o 
volume Opúsculos Selectos de Filosofia Medieval (1984), que contém 
alguns textos de filósofos discutidos neste e nos dois capítulos seguin-
tes.  
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CAPÍTULO 7     A Filosofia Medieval Primitiva 

 Os tópicos deste e dos dois capítulos seguintes são abrangidos por 
The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, org. por N. 
Krezmann, A. Kenny e J. Pinborg (CUP, 1982). Uma introdução popu-
lar e vívida à filosofia medieval é a de D. Knowles, The Evolution of 
Medieval Thought  (Longman, 2.a edição, 1988). Medieval Thought, de 
D. Luscombe, é uma obra mais actualizada. Para uma maior pormeno-
rização do período abrangido por este capítulo, veja-se Early Medieval 
Philosophy, de J. Marenbon, que é também o autor da melhor obra 
sobre a filosofia de Pedro Abelardo: The Philosophy of Peter Abelard 
(CUP, 1997). Relativamente a João Escoto, veja-se J. J. O’Meara, 
Eriugena (OUP, 1988). A biografia mais cativante de Anselmo é a de 
R. W. Southern, Saint Anselm (CUP, 1990). D. Luscombe traduziu 
para inglês a ética de Abelardo (OUP, 1971). Sobre os filósofos árabes, 
veja-se H. A. Davidson, Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect 
(OUP, 1992).  

CAPÍTULO 8     Filosofia no Século XIII 

 A Summa Theologiae está disponível em latim e inglês na edição 
dos dominicanos (Eye & Spottiswoode, 1964). A WCO tem uma utilís-
sima colectânea de escritos filosóficos de Tomás de Aquino traduzidos 
por Timothy McDermott. A melhor biografia é da autoria de J. Wei-
sheipl, Friar Thomas d’Aquino  (Doubleday, 1974). A. Kenny  é o autor 
do PM S. Tomás de Aquino (Dom Quixote, 1981), de Five Ways (1969) 
e de Aquinas on the Mind (1994). Veja-se também B. Davies, The 
Thought of Thomas Aquinas (OUP, 1993) e The Cambridge Compan-
ion to Aquinas, org. por N. Kretzmann e Eleonore Stump. Os filósofos 
referidos neste e no capítulo seguinte são discutidos por J. Marenbon 
na sua obra Later Medieval Philosophy  (Routledge, 1987).  

CAPÍTULO 9     Os Filósofos de Oxford 

 Relativamente a Oxford no século XIV , veja-se Schools and Scholars 
in Fourteenth Century England, de W. J. Courtenay (Princeton Uni-
versity Press, 1987). Há poucas obras de Duns Escoto ou sobre Duns 
Escoto em inglês; A. Wolter (Nelson, 1962) publicou uma colectânea 
de excertos em inglês. Em português, temos o Tratado do Primeiro 
Princípio (Edições 70, 1998). A obra definitiva sobre Ockham enquan-



483 

 

to filósofo é a de M. Adams, William of Ockham (Notre Dame, 1987). 
P. Boehner seleccionou um conjunto de excertos de Ockham em Phi-
losophical Writings: A Selection, e a Notre Dame University Press está 
a preparar uma tradução em vários volumes da sua Summa Totius 
Logicae . Sobre a filosofia política de Ockham, veja-se A. S. McGrade, 
The Political Thought of William of Oc kham (CUP, 1974). Defensor 
Pacis, de Marsílio, foi traduzido para inglês por A. Gewirth (Nova 
Iorque, 1956). Há um PM sobre Wyclif (1985) de A. Kenny.  

CAPÍTULO 10     A Filosofia do Renascimento 

 The Cambridge History of Renaissance Philosophy, org. por C. B. 
Schmitt e Q. Skinner (CUP, 1988), é o melhor levantamento geral. 
Renaissance Philosophy  (OUP, 1992), de B. P. Copenhaver e C. B. 
Schmitt, é mais conciso. Em The Renaissance Philosophy of Man 
(Chicago University Press, 1978), E. Cassirer coligiu vários textos. 
Renaissance Thinkers (OUP, 1993), organizado por J. McConica, 
contém quatro títulos da colecção PM: o seu próprio volume sobre 
Erasmo, o de A. Kenny  sobre More, o de P. Burke sobre Montaigne e o 
de A. Quinton sobre Bacon. Sobre a Reforma veja-se J. Bossy, A Cris-
tandade no Ocidente, 1400-1700  (Edições 70, 1990) e O. Chadwick, A 
Reforma (Ulisseia, 1966). As principais obras de Giordano Bruno 
foram redigidas na altura em que ele era um agente duplo na embai-
xada francesa em Londres, em 1583-85; da autoria de J. Bossy  há uma 
narrativa, de leitura compulsiva, da sua vida: Giordano Bruno and the 
Embassy Affair (Vintage, 1991). Em português, está disponível a obra 
Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos (FCG, 1984).  

CAPÍTULO 11      A Era de Descartes 

 A melhor biografia de Descartes é a de S. Gaukroger, Descartes: An 
Intellectual Biography (OUP, 1994). As obras de Descartes estão dis-
poníveis em inglês em The Philosophical Writings of Descartes, três 
volumes organizados e traduzidos por J. Cottingham, R. Stoothoof, D. 
Murdoch e A. Kenny. Em português, temos as Meditações sobre a 
Filosofia Primeira  (Almedina, 1985), as Regras para a Direcção do 
Espírito  (Edições 70, 1989) e, num único volume, o Discurso do Méto-
do e As Paixões da Alma (Sá da Costa, 1984). Nos estudos concisos 
incluem-se o de A. Kenny, Descartes (Thoemmes, 1993) e o de B. 
Williams, Descartes: The Project of Pure Enquiry  (Penguin, 1978). Em 
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português, temos A Filosofia de Descartes, de John Cottingham (Edi-
ções 70, 1989).  

CAPÍTULO 12     A Filosofia Inglesa no Século XVII 

 O Leviatã de Hobbes está traduzido para português (INCM, 1995). 
Há um PM de R. Tuck (1989) e um Hobbes Dictionary  de R. M. Mar-
tinich (Blackwell, 1995). A edição das obras completas de John Locke 
está a ser preparada pela OUP numa edição da Clarendon. O seu Essay 
concerning Human Understanding está disponível em edição carto-
nada (OUP, 1979). Os seus escritos sobre o contrato social, juntamente 
com os de Hume e Rousseau, foram compilados por E. Barker em The 
Social Contract (OUP, 1978). Em português, há a Carta sobre a Tole-
rância (Edições 70, 1987) e o Ensaio sobre a Verdadeira Origem, 
Extensão e Fim do Governo Civil (Edições 70, 1999). Há um PM de J. 
Dunn (1984). Nas indicações bibliográficas relativas ao capítulo 14 
apresentam-se outros materiais sobre Locke.  

CAPÍTULO 13     A Filosofia do Continente na Época de Luís 
XIV 

 Uma história geral é a de J. Cottingham, The Rationalists (OUP, 
1988). Os Pensamentos de Pascal estão em português (Europa-
América, 1998). A Ética (Relógio d’Água, 1992), o Tratado Teológico-
Político  (INCM, 1988) e o Tratado da Reforma do Entendimento 
(Edições 70, 1985), de Espinosa, estão em português. De Leibniz, há o 
Discurso de Metafísica (Colibri, 1995), os Novos Ensaios sobre o 
Entendimento Humano  (Colibri, 1993) e os Princípios de Filosofia ou 
Monadologia (INCM, 1987). Há volumes da colecção PM dedicados a 
Espinosa (de R. Scruton, 1986) e Leibniz (de G. M. Ross, 1984). Veja-
se também J. Bennett, A study of Spinoza’s Ethics (CUP, 1984) e R. M. 
Adams, Leibniz: Determinist, Theist, Idealist (OUP, 1994).  

CAPÍTULO 14     A Filosofia Britânica no Século XVIII 

 Sobre os empiristas em geral veja-se J. Bennett, Locke, Berkeley, 
Hume: Central Themes (OUP, 1971) e R. S. Woolhouse, The Empiri-
cists (OUP, 1988). De Berkeley, há em português o Tratado do Conhe-
cimento Humano (Atlântida, 1979) e os Três Diálogos (Atlântida, 
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1965); de Hume, a Investigação sobre o Entendimento Humano (Edi-
ções 70, 1998). Os seus Dialogues concerning Natural Religion, assim 
como os seus Treatise e Selected Essays, estão na colecção WCO. Há 
um PM sobre Berkeley  (J. O. Urmson, 1982), e A. J. Ayer escreveu 
Hume (Dom Quixote, 1981). Veja-se também David Pears, Hume’s 
System (OUP, 1990).  

CAPÍTULO 15     O Iluminismo 

 No que se refere a este capítulo, ao 17 e ao 19, veja-se R. C. Solo-
mon, Continental Philosophy since 1750  (OUP, 1988). De Rousseau, 
temos o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade 
entre os Homens (Presença, 1971), O Contrato Social (Europa-
América, 1989) e as Confissões (Relógio d’Água, 1988). De Voltaire, há 
o Tratado Sobre a Tolerância (Relógio d’Água, 1996) e o Cândido 
(Europa-América, 1988), em português, e várias obras nas colecções 
WCO e PC. Há um PM sobre Rousseau de R. Wokler (1995) e um sobre 
Coleridge de R. Holmes (1982).  

CAPÍTULO 16     A Filosofia Crítica de Kant  

 As edições portuguesas das grandes obras de Kant são a Crítica da 
Razão Pura  (FCG, 1989), a Crítica da Razão Prática (Edições 70, 
1997), a Crítica da Faculdade do Juízo  (INCM, 1992) e a Fundamen-
tação da Metafísica dos Costumes (Edições 70, 1991). Há um PM de R. 
Scruton (1992) e um Kant Dictionary  de Howard Caygill (Blackwell, 
1994). Há bons estudos de J. Bennett (Kant’s Analytic, CUP, 1966 e 
Kant’s Dialectic, CUP, 1974) e de P. Strawson (The Bounds of Sense, 
1966).  

CAPÍTULO 17     O Idealismo Alemão e o Materialismo 

 Há traduções inglesas cartonadas de partes da obra de Hegel com 
os títulos «Hegel’s Logic» e «Hegel’s Philosophy of Mind» publicadas 
pela OUP (1975 e 1971). A OUP publicou também um volume cartona-
do da obra The Phenomenology of Spirit e da introdução às suas Lec-
tures on the History of Philosophy (1987). Em português, as Edições 
70 disponibilizaram a Introdução à História da Filosofia, a Enciclo-
pédia das Ciências Filosóficas em Epítome (3 vols.), O Sistema da 
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Vida Ética e a Propedêutica Filosófica. Hegel, é o PM de Peter Singer, 
disponível em português (1986), e em inglês há um Hegel Dictionary 
de M. Inwood (Blackwell, 1993). Muitas das obras de Marx estão na 
PC; foi publicada pela CUP uma antologia das suas obras, organizada 
por J. Elster. Há um PM de Peter Singer (1980), em inglês. Em portu-
guês, as Edições 70 oferecem uma tradução dos Manuscritos Econó-
mico-Filosóficos (1993) e as Edições Avante as Obras Escolhidas 
(1982-85) e O Capital (1991 -97, 3 vols.). 

CAPÍTULO 18     Os Utilitaristas 

 As obras completas de Bentham estão a ser publicadas em vários 
volumes pela OUP. Há um PM de John Dinwiddy (1989). A edição da 
sua Introduction to the Principles of Morals and Legislation foi orga-
nizada por J. H. Burne e H. L. A. Hart (Londres, 1982). Sobre a Liber-
dade, de J. S. Mill, está em português (Europa-América, 1997); no 
original inglês, estão On Liberty e Principles of Political Economy, 
ambos na WCO.  

CAPÍTULO 19     Três Filósofos do Século XIX 

 A obra de Schopenhauer O Mundo como Vontade e Representação 
está traduzida para português (Rés, 1987). Os seus ensaios curtos 
(Parerga and Paralipomena, OUP, 1974) são espirituosos e de leitura 
bem proveitosa. The Philosophy of Schopenhauer, de B. Magee (OUP, 
1987) é um estudo recente da sua obra. Há várias obras de Kierkegaard 
na PC, e há um PM de P. Gardiner (1988). Veja-se também Kierke-
gaard and the Limits of the Ethical, de A. Rudd (OUP, 1993). Em 
português, há o Ponto de Vista Explicativo da Minha Obra como 
Escritor (Edições 70, 1986), O Banquete (Guimarães, 1997) e Temor e 
Tremor (Guimarães, 1990). Há várias obras de Nietzsche na WCO e na 
PC; há um PM de M. Tanner (1994). A Relógio d’Água publicou as suas 
Obras Escolhidas, sob a direcção de António Marques (7 vols., 1997 -
98). 

CAPÍTULO 20     Três Mestres Modernos 

 A obra de Darwin The Origin of Species está disponível na WCO e 
na PC. A edição portuguesa está esgotada há muito. An Essay in Aid of 
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a Grammar of Assent , org. por I. Ker (OUP, 1985) é a principal obra 
filosófica de Newman. Há um bom PM de O. Chadwick (OUP, 1983). 
Escreveu-se comparativamente pouco sobre a filosofia de Newman; no 
entanto, veja-se S. A. Grave, Conscience in Newman’s Thought (OUP, 
1989). A Penguin publicou uma colecção de traduções inglesas das 
obras de Freud em volumes cartonados baratos. Há um PM sobre 
Freud de A. Storr (1989).  

CAPÍTULO 21      A Lógica e os Fundamentos da Matemática 

 Os textos mais importantes de Frege estão coligidos em inglês no 
volume The Frege Reader, org. por M. Beaney (Blackwell, 1997). Os 
Fundamentos da Aritmética (INCM, 1992) foram traduzidos para 
português por A. Zilhão. As obras de M. Dummett, em especial Frege: 
Philosophy of Language (Duckworth, 2.a ed., 1981), dominam a área, 
mas são difíceis para o principiante. Não há qualquer PM; no entanto, 
veja-se A. Kenny, Frege (Penguin, 1995). A maior parte da obra de 
Russell está disponível em edições inglesas acessíveis. Os principiantes 
devem ler primeiro Os Problemas da Filosofia (Arménio Amado, 
1980); Introduction to Mathematical Philosophy (Methuen, 1919) é 
talvez a sua melhor obra. Há um PM de A. C. Grayling (1996).  

CAPÍTULO 22     A Filosofia de Wittgenstein 

 Os textos mais importantes de Wittgenstein estão traduzidos para 
inglês em A Wittgenstein Reader, de A. Kenny (Blackwell, 1994). As 
suas duas obras principais, o Tratado Lógico-Filosófico  e as Investi-
gações Filosóficas, foram traduzidas para português por M. S. Louren-
ço e publicadas num único volume (FCG, 1995). Veja-se A. Kenny , 
Wittgenstein (Penguin, 1973) e D. Pears, The False Prison (OUP, 1987 -
88). Em inglês, há A Wittgenstein Dictionary  de H.-J. Glock (Black-
well, 1996) e, em português, A Espontaneidade da Razão, de M. S. 
Lourenço (INCM, 1986) e Linguagem da Filosofia e Filosofia da Lin-
guagem, de António Zilhão (Colibri, 1993). 
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